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Zainteresowane fi rmy zapraszamy do współtworzenia:
tel. 22 756 79 39

reklama@kurierpoludniowy.pl

Tragiczny koniec 
poszukiwań
GÓRA KALWARIA Rodzina Łukasza Balikowskiego, któ-
ry zaginął 1 czerwca, potwierdza, że mężczyzna nie 
żyje. We wtorek około godz. 20 jego ciało detektywi 
znaleźli w kompleksie leśnym w Czersku

Groźny wypadek, ale bez ofiar
PIASECZNO Przez kilka godzin 
trwały potężne utrudnienia w 
ruchu na drodze krajowej nr 79 
po zderzeniu w Żabieńcu lexu-
sa i ciężarowego mercedesa



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

POWIAT

KONSTANCIN-JEZIORNA

PRAŻMÓW

Zachowajmy ostrożność nad wodą!

Kradną na potęgę

Odpowiedzą za kradzież damskiej torebki

Pijany bez uprawnień kierował skodą

 Ciepłe dni sprzyjają wypoczynkowi na świeżym powietrzu, w tym tak-
że w sąsiedztwie różnego rodzaju zbiorników wodnych. Tymczasem to 
właśnie nad wodą najczęściej dochodzi do różnego rodzaju wypadków. 
Policjanci apelują, aby pływać tylko w miejscach strzeżonych, przestrze-
gać regulaminu kąpieliska, nie wchodzić do wody o temperaturze niższej 
niż 14 stopni C, nie pływać w czasie burzy, mgły i gdy wieje porywisty 
wiatr oraz nie skakać na główkę w nieznanych miejscach. - Nie należy tak-
że wchodzić do wody po spożyciu alkoholu – dodaje asp. sztab. Maciej 
Blachliński z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

 Dwa dni temu w Karolinie (gm. Góra Kalwaria) z samochodu zaparko-
wanego na poboczu drogi skradziono damską torebkę z pieniędzmi i do-
kumentami. Mniej więcej w tym samym czasie jeden z kupców w Wól-
ce Kosowskiej (gm. Lesznowola) stracił portfel. Z kolei w Konstancinie-Je-
ziornie z jednego z samochodów odkręcono koła z aluminiowymi fel-
gami. Okres letni sprzyja różnego rodzaju kradzieżom i drobnym prze-
stępstwom. Policja apeluje, aby nie stwarzać złodziejom okazji, zamykać 
domy i samochody, pilnować swojego dobytku, a w razie nieobecności w 
domu, informować o tym fakcie sąsiadów, prosząc aby zwrócili uwagę na 
nasze mienie.

 W jednym z centrów handlowych na terenie Konstancina skradzio-
no damską torebkę z pieniędzmi, telefonem komórkowym i dokumen-
tami. Wkrótce o zdarzeniu poinformowano policjantów, którzy następnie 
przejrzeli zapis z monitoringu. Dzięki temu udało im się zidentyfi kować 
jednego ze sprawców. Zaraz potem 25-latek został zatrzymany w miejscu 
zamieszkania. Jako następny wpadł jego 21-letni kompan. Funkcjonariu-
szom udało się odzyskać torebkę oraz telefon, który złodzieje spienięży-
li w jednym z komisów. Obydwaj mężczyźni trafi li do celi i odpowiedzą za 
kradzież. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Trzy dni temu po południu w Kędzierówce policjanci z wydziału ru-
chu drogowego zauważyli niepewnie jadącą skodę. Po zatrzymaniu auta 
do kontroli okazało się, że siedzący za kierownicą 39-latek jest komplet-
nie pijany. Mężczyzna miał w organizmie około 3 promili alkoholu. Nie 
stracił jednak prawa jazdy ponieważ okazało się, że... zostało mu ono ode-
brane dwa lata wcześniej również za jazdę w stanie nietrzeźwości. Sądo-
wy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązywał 39-latka 
do 2026 roku. Teraz mężczyzna może trafi ć za kratki. O jego dalszym losie 
zdecyduje sąd.
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Finał nie dla podwórkowych ekip
GÓRA KALWARIA Zanim wystartował mundial, drużyny dzieci do lat 13 rozegrały turniej 
piłkarski imienia „trenera tysiąclecia” - Kazimierza Górskiego. Trofeum był puchar bur-
mistrza Góry Kalwarii
 23. edycja kalwaryjskiego fe-
stiwalu piłki nożnej zgromadziła 
po dwanaście drużyn chłopięcych 
i dziewczęcych. W jednej i drugiej 
grupie od samego początku wyłoni-
ła się grupa faworytów, która nie za-
wodziła aż do gier finałowych. Kon-
kurencja była tak silna, że o obsadze-
niu podium w obu kategoriach mu-
siały zadecydować rzuty karne. Osta-
tecznie chłopięcy turniej wygrała re-
prezentacja Szkoły Podstawowej (SP) 
nr 2 w Górze Kalwarii, pokonując ró-
wieśników z SP w Baniosze. Pochwa-
ły zebrał Karol Dziuraniuk, bramkarz 
„Dwójki”, który pewnie obronił trzy 
strzały przeciwników. Podopieczni 
Pawła Kochańskiego dobrze radzili 
sobie w grupie eliminacyjnej przegry-
wając jedynie mecz z ekipą z Mińska 
Mazowieckiego. – Kiedy udało nam 
się pokonać faworyta turnieju, druży-
nę z Dobiesza, chłopcy złapali wiatr w 
żagle i zaczęli grać swoje. To, co do-
skonale potrafią jako zawodnicy Ko-
rony Góra Kalwaria, trenujący pod 
okiem Piotra Marszałka – mówił Pa-
weł Kochański. Wuefistę zachwyciła 
w turnieju gra Mikołaja Frołowa, Ma-
riusza Cygana i Konrada Piotruniaka.  

Strzał piętą na deser
 Baniocha także wystawiła swój 
najsilniejszy skład złożony z pił-
karzy trenujących w kilku klubach 
– od Orła Baniocha, przez MKS 
Piaseczno, MKS Korona po Kosę 
Konstancin. – Prawie wszyscy 
chłopcy, z drużyn, które walczyły 
o puchar w fazie finałowej, gdzieś 
grają. Tu nie ma podwórkowych 
drużyn – przyznał Robert Micho-
ta, nauczyciel z banioskiej podsta-
wówki. W jego  drużynie wyróżnił 
się Bartek Bieniak, który preten-
dował do miana króla strzelców. 
Tytuł ten jednak przypadł Kubie 

Karaszkiewiczowi z typowanej 
na zwycięzcę turnieju reprezenta-
cji SP w Dobieszu. Uczniowie 4,5 
i 6 klasy, z których większość trenuje 
w KS Nadstal Krzaki Czaplinkow-
skie, wcześniej wywalczyli mistrzo-
stwo powiatu w piłce nożnej i trze-
cie miejsce w zawodach rejonowych. 
– Chłopcy mają sukcesy także w in-
nych dyscyplinach: pływaniu, teni-

sie stołowym, siatkówce i koszyków-
ce – chwalił swoich podopiecznych 
Zbigniew Marchalewski. Mimo że w 
turnieju im. Kazimierza Górskiego 
uczniowie z Dobiesza zagrali kon-
certowo, w meczu o wejście do fina-
łu w rzutach karnych ulegli „Dwój-
ce”. Na pocieszenie pewnie zdobyli 
brąz 3:0 pokonując mińską „Szóst-
kę”. Wyjątkowe popisy umiejętności 
dali tym razem czwartoklasista Filip 

Ciara (dwa gole) i Jakub Karaszkie-
wicz (piękne trafienie piętą). 

Nieoszlifowane talenty
 Jednak siedem goli Kuby nie mo-
gło się równać z... 20 bramkami, któ-
re w turnieju wbiła w siatkę rywali 
Maja Cieśla z Tygrysa Huta Mińska. 
„Tygryski” drugi rok z rzędu pewnie 
wygrały kalwaryjski turniej dziew-
cząt. Tym razem w finale, w rzu-
tach karnych pokonując ekipę z Nowej 
Iwicznej. Niektóre z ubiegłorocznych 
triumfatorek już grają w kadrze Pol-
ski. – Te dziewczęta, które dziś przy-
wiozłem, próbują im dorównać – przy-
znawał Marek Kalinowski, trener dru-
żyny z Huty Mińskiej. Zwyciężczy-
nie wyróżniały się na boisku umie-
jętnościami i chociażby siłą strza-
łów. – Stworzyliśmy w klubie spe-
cjalny system treningu dla kobiet, 
skonsultowany z trenerami repre-
zentacji Polski. Kładziemy większy 
nacisk na koordynację i przyspie-
szenie. Dziewczyny najpierw trze-
ba nauczyć biegania, bo jest z tym 
problem, i prowadzenia piłki. Na co 
dzień grają one z o dwa lata młod-
szymi od siebie chłopcami – zdra-
dzał Kalinowski. Trzecie miejsce 
zdobyły dziewczęta z  Mińska Ma-
zowieckiego. 
 Kalwaryjski turniej był także 
okazją do łowienia dla poszukiwa-
czy talentów. Pod tym kątem mecze  
oglądali m.in. byli reprezentanci Pol-
ski i zawodnicy Ekstraklasy szkolący 
obecnie młodzież: Maciej Bykowski, 
Marcin Mięciel i Grzegorz Szamo-
tulski. Jak zawsze gościem turnieju 
był także Dariusz Górski, syn zmar-
łego 12 lat temu „trenera tysiąclecia”
Turniej zorganizował Ośrodek 
Sportu i Rekreacji we współpracy z 
klubami Korona i Nadstal. Patrono-
wał mu Kurier Południowy i portal 
Piasecznonews.pl

Piotr Chmielewski

Konkurencja była tak silna, 
że o obsadzeniu podium 

w obu kategoriach musiały 
zadecydować rzuty karne
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od zł/m3 250 2

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036

W gminie brakuje wody!
PIASECZNO Od kilkunastu dni mieszkańcy Zalesia Dolnego i Kamionki zgłaszają problemy 
związane z niedoborem wody. Niskie ciśnienie w kranach występuje zwykle wieczorem

 - Czasami jest tak, że wody w 
kranie nie ma wcale – denerwu-
je się pani Anna, mieszkanka Zale-
sia Dolnego. - Ten problem dotyczy 
wielu mieszkańców. Nie wiem, dla-
czego miasto nie szuka nowych ujęć 
wody, mimo że cały czas przybywa 
mieszkańców.  
 Nasza czytelniczka próbowała 
skontaktować się w sprawie niskiego 
ciśnienia wody z Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji (PWiK). 
- Poinformowano mnie, że brakuje 
wody, bo ludzie podlewają ogródki i 
nic nie da się z tym zrobić – relacjo-

nuje zdesperowana kobieta. - Pora-
dzono mi, żebym poczekała aż pod-
lewający pójdą spać...
 Sprawa niedoboru wody jest na 
tyle poważna, że podczas ostatniej se-
sji rady miejskiej poruszył ją radny Mi-
chał Rosa. - Na terenie Zalesinka i Za-
lesia Dolnego ludzie nie mogą się spo-
kojnie umyć – mówił radny. - W ostat-
nich latach takich problemów nie było.
 Paweł Wojciechowski, prezes za-
rządu PWiK twierdzi, że problemy 
z ciśnieniem wody w godzinach po-
rannych i popołudniowych oraz w 
weekendy spowodowane są zwięk-

szonym jej zużyciem przez miesz-
kańców, co wynika z podlewania 
przydomowych ogródków. - Pro-
blem dotyczy przede wszystkim Za-
lesia Dolnego, Kamionki i Wól-
ki Kozodawskiej – mówi prezes. 
- Sytuację w wymienionym obszarze 
poprawi oddanie do użytku obecnie 

modernizowanej stacji „Bobrowiec” 
oraz stacji „Żeromskiego” , z któ-
rej wodę będzie można przetłoczyć 
w kierunku Zalesia Dolnego przej-
ściem pod torami kolejowymi na 
wysokości ul. Nadarzyńskiej.

Tomasz Wojciuk

Największe problemy z wodą mają mieszkańcy Kamionki, 
Zalesinka, Zalesia Dolnego i Wólki Kozodawskiej

Ciśnienie wody w kranach 
poprawi się po zmodernizo-

waniu stacji „Bobrowiec”
i „Żeromskiego”

Biznesmeni oskarżeni 
o wyłudzenie 160 mln zł
LESZNOWOLA Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzyma-
li trzy kolejne osoby pochodzenia tureckiego działające w branży tek-
stylnej w Wólce Kosowskiej

 – Ustalenia śledczych wskazują, że fi rmy prowadzone przez zatrzymanych 
kilka dni temu biznesmenów wystawiły fi kcyjne faktury VAT na kwotę co naj-
mniej 160 mln zł. Przy zatrzymaniu brali udział żołnierze żandarmerii wojsko-
wej – informuje Temistokles Brodowski z CBA.
Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają. Funkcjonariusze CBA z łódz-
kiej delegatury przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach zabezpie-
czają dokumentację księgową. Niewykluczone są także kolejne zatrzymania 
i dłuższa lista zarzutów.
 Do poniedziałku w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w la-
tach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 38 podejrza-
nych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupa dokonywa-
ła przestępstw polegających na fi kcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylny-
mi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. W tej sprawie m.in. w lutym bieżą-
cego roku agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy 
tymczasowej. Ustalenia CBA wskazują, że biznesmeni doprowadzili do wyłu-
dzenia zwrotu podatku wielkiej wartości - ponad 30 mln zł, a w ramach zorga-
nizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, „wyprali” 
ponad 161 mln zł dochodów z przestępstw.

PC

Przedsiębiorcy mieli wyłudzać 
VAT fikcyjnie obracając tekstyliami (fot. CBA)
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Wyścigi kolarzy przełajowych w Żabieńcu
 W niedzielę 17 czerwca w Żabieńcu odbędzie się kolejny etap Ciso-
wianka Mazovia MTB Marathonu pod patronatem Cezarego Zamany. Mia-
steczko rowerowe i zaplecze imprezy będzie usytuowane jak zawsze na 
stadionie w Żabieńcu, przy ul. Leśnej 15. Rano będzie czynne biuro zawo-
dów, a wyścigi rozpoczną się po godz. 10. O godz. 10.30 wystartuje dy-
stans hobby, o godz. 11.40 dystans fi t, a w samo południe obydwa dystan-
se pro. Impreza potrwa do godz. 16.

TW
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Od klubowej imprezy 
po loty balonem
KONSTANCIN-JEZIORNA Nowoczesna sobota i niedziela w stylu Belle Epoque, pełna szyku i 
elegancji – taki wybór miały osoby które postanowiły skorzystać z mnóstwa atrakcji 
Dni Konstancina

 – Cześć Konstancin! Pięknie tu 
u was. Pospacerowaliśmy sobie tro-
chę po parku i naprawdę piękne ma-
cie miasto. Dziękujemy za zaprosze-
nie – mówiła Natalia Nykiel w trak-

cie koncertu, który dała w sobotni 
wieczór w amfiteatrze zapełnionym 
do ostatniego miejsca. Zabrzmia-
ły głównie utwory z najnowszej pły-
ty „Discordia” wokalistki, jednak 
nie zabrakło także jej najpopular-
niejszych piosenek, jak „Error” czy 
„Bądź duży”, które widownia gło-
śno zaśpiewała wraz z artystką. Na-
talia Nykiel błyskawicznie nawiąza-
ła kontakt z publicznością i porwa-
ła konstanciński amfiteatr do tańca, 
zamieniając go podczas kilku utwo-
rów w wielką klubową imprezę. 

Tak jak przodkowie 
na majówce w 1911 roku
 W niedzielę Park Zdrojowy prze-
żywał prawdziwe oblężenie, z powo-

du którego ręce zacierali sprzedaw-
cy na licznych stoiskach handlowych 
i gastronomicznych. Radosna zaba-
wa rozpoczęła się od parady retro, 
która wyruszyła sprzed Starej Pa-

pierni i dotarła do amfiteatru. Tra-
dycyjnie kilkudziesięciu osobom 
przebranym w stroje stylizowane na 
te z okresu Belle Epoque („pięknej 
epoki”) przewodzili włodarze mia-
sta. Na miejscu rozstrzygnięto kon-
kurs na najstaranniej uszyte  stro-
je. W kategorii rodzinnej wygrali 
go Halina i Zdzisław Głośniakowie 
z Magdaleną, Michałem i Radosła-
wem, natomiast w grupie indywidu-
alnych osób pierwsze miejsce zajęły 
ex aequo Barbara Cegłowska i Mar-

tyna Liszewska. Wyróżniono także 
Stanisławę Rosłonek, Marzenę War-
dak i Andrzeja Klarkowskiego.
 Uczestnicy pikniku wyglądają-
cy jak pierwsi konstancinianie trady-
cyjnie w pobliżu willi Hugonówka za-
pozowali do wspólnego pamiątkowe-
go zdjęcia. – Staramy się ustawić do-
kładnie tak, jak zrobili to na starym 
zdjęciu uczestnicy majówki, która od-
była się w Konstancinie lub Skolimo-
wie z 1911 roku – tłumaczyła Edy-
ta Markiewicz-Brzozowska, dyrek-
tor Konstancińskiego Domu Kultu-
ry, ubrana w wytworną, białą suknię. 
– Przebranych co roku przybywa. 
Akurat Belle Epoque jest trudniejszą 
epoką, gdyż uszycie stroju z wielo-
ma drobiazgami zajmuje więcej czasu 
– dodała. W ciepłych strojach spor-
towych wzorowanych na tych sprzed 
ponad 100 lat panowie rozegrali 
mecz piłki nożnej (mieszkańcy kon-
tra samorządowcy, ci drudzy wy-
grali 5:2). Nie było to łatwe przy 
temperaturze 31 stopni Celsjusza. 
– Graliśmy bez rozgrzewki, bo po pa-

radzie byliśmy tak rozgrzani, że nie-
którzy musieli nawet się ochłodzić – 
mówił żartem Marcin Ambrozik, je-
den z reprezentantów mieszkańców. 

Gdy jadę, wszyscy się uśmiechają
 W parku panowała nieustan-
na zabawa. Każdy, nie tylko dzieci, 
miał szansę nauczyć się gier sprzed 
ponad wieku, nauczyć żonglowa-
nia, czy chodzenia na szczudłach. 
Z kolei panowie z łódzkiego sto-
warzyszenia rowerowego obwozi-
li chętnych trycyklem i pokazywali 
jak wsiadać (a właściwie wdrapywać 
się) na bicykla z ogromnym kołem z 
przodu. Dawne rowery samodziel-
nie rekonstruuje Łukasz Cybulski. 
Pierwszy jednoślad stworzył po do-
kładnym obmierzeniu centymetrem 
krawieckim XIX-wiecznego rowe-
ru znajdującego się w warszawskim 
Muzeum Techniki. – Jak jedziemy 
ulicą na takim rowerze, wszyscy się 
do nas uśmiechają. To bardzo miłe 
– komentował Michał Hofman, je-
den z oldskulowych rowerzystów. 
 Komu było mało, zaglądał mie-
dzy innymi do namiotu Muzeum II 
Korpusu z Józefowa, w którym moż-
na było popisać na amerykańskiej ma-
szynie do pisania z początku XX wie-
ku, posłuchać muzyki z niemieckie-
go patefonu lub zobaczyć maszynę 
do szycia na korbkę, rosyjski samowar 
albo czeską kuchenkę dla hrabianek. 
Retro Dzień Konstancina był także 
ukłonem w stronę brodaczy i wąsa-
czy. W tym roku konkurs na najpięk-
niejszy zarost wygrał Damian Popo-
wski z Warszawy. – Przyjechałem na 
imprezę z gęstym buszem i tu odwie-
dziłem golibrodę, gdzie namówiono 
mnie na udział w konkursie – zdra-
dzał. Nosi brodę od kilku lat, wbrew 
narzekaniom swojej partnerki. – Cały 
czas negocjujemy długość brody – do-
dawał.
 Dużo w niedzielę działo się na 
scenie – królował na niej szyk, ele-
gancja i muzyka klasyczna. Nie bra-
kowało też spektakli, wystaw i cie-
kawych spotkań. Najbardziej cierpli-
wi uczestnicy wydarzenia w niedzie-
lę mogli popatrzeć na Konstancin-Je-
ziornę z kosza balonu, który wznosił 
się nad parkiem Ikara. A dwudniową 
imprezę zakończyła potańcówka w 
altanie, a jakże, przy retro muzyce. 
 Wydarzenie polecał Kurier Połu-
dniowy.

Piotr Chmielewski

Natalia Nykiel porwała publiczność 
w amfiteatrze do śpiewu i do tańca 

Niedzielne świętowanie rozpoczęła parada retro

Paradowanie po parku 
w epokowym ubiorze 

w niedzielę było nie lada 
poświęceniem, tak jak 

i granie w retro stroju w piłkę 
nożną przy 31 stopniach 

Celsjusza 

R E K L A M A

R E K L A M A

Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego
POWIAT W najbliższą sobotę w godz. 10-15 na Uczelni Ła-
zarskiego odbędzie się Dzień Zdrowia. Będzie można 
wykonać bezpłatne badania medyczne, a następnie od-
być konsultacje lekarskie i zweryfi kować wyniki badań
 Dodatkowo, uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość rozmowy i uzy-
skania porad od specjalistów klinicznych, terapeutycznych oraz osób propa-
gujących zdrowy tryb życia.
 Podczas tegorocznej edycji organizatorzy zachęcą do skorzystania z bez-
płatnych konsultacji psychologicznych w zakresie: pomocy psychologicznej, 
terapii indywidualnej i terapii par. Będą robione badania spirometryczne, ci-
śnienia krwi oraz poziomu glukozy. Po raz kolejny w ramach akcji „NIE nowo-
tworom u dzieci” najmłodsi w wieku od 9 miesięcy do 6 lat będą mogli sko-
rzystać z profi laktycznych badań USG pozwalających na wczesne wykrycie 
nowotworu w narządach wewnętrznych. Będzie można uzyskać także bez-
płatne porady dietetyczne, ortodontyczne i u higienistki z jednej z najnowo-
cześniejszych klinik stomatologicznych w Europie. Dodatkowo odbędzie się 
kurs i pokaz pierwszej pomocy oraz trening techniki maszerowania z kijka-
mi - nordic walking. Impreza odbędzie się w Warszawie na terenie kampusu 
uczelni przy ul. Świeradowskiej 43.

AB

Gwiazda zza oceanu 
w Konstancinie
KONSTANCIN-JEZIORNA Szykuje się prawdziwa gratka dla miłośników 
jazzu – w środę 20 czerwca o godz. 20 w konstancińskim amfi teatrze 
wystąpi światowej sławy jazzman Frank McComb
 Amerykański soulowo-jazzowy pianista, wokalista i kompozytor jest zna-
ny ze współpracy z Backshot LeFounqe Branforda Marsalisa, Princem, Geo-
rgem Dukiem i wieloma innymi artystami z muzycznej pierwszej ligi. Jest 
uznawany za wirtuoza wokalnego i instrumentalnego, ulubieńca scen soul, 
jazz i R&B. Jego wyjątkową barwę głosu porównuje się do brzmienia niezapo-
mnianych Donny’ego Hathaway’a i Steviego Wondera. Gwiazda zza oceanu wy-
stąpi wraz z The Cobblestones Quartet. Band składa się z prawdziwych indywidu-
alności scenicznych. Zagrają: Andrzej Gondek (gitara), Marcin Jadach (bass), Fryde-
ryk Młynarski (drums) i Seb Stanny (saksofony). Wstęp wolny.

PC
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Kiedy pogrzeb „asfalciarni” ?
KONSTANCIN-JEZIORNA Maleją szanse, by obecny samorząd gminy zamknął na amen temat 
wytwórni asfaltobetonu w Mirkowie. Wraz z obiektem ta część miasta ma w ogóle po-
żegnać się z przemysłem
 – Chcę wygasić działalność na 
państwa terenie – oświadczył w lu-
tym 2016 roku Bogdan Falenta, wła-
ściciel wytwórni mas bitumicznych, 
podczas spotkania z konstanciński-
mi samorządowcami i mieszkań-
cami. Powiedział to, bo po 11-la-
tach protestów lokalnej społeczno-
ści przestało mu się podobać to, że 
obecność jego fabryki jest w uzdro-
wisku „niemile widziana”, a on 
jest traktowany jak „intruz”. Przez 
lata usiłował przenieść „asfalciar-
nię”, ale gdy tylko zaczął procedury 
związane z przeprowadzką (w oko-
lice Grójca czy Tarczyna), tamtejsi 
mieszkańcy wszczynali lament.
 Przedsiębiorca postanowił, że 
nie sprzeda tanio swojej skóry i po-
stawił konstancińskim władzom wa-
runek: zamknie zakład, jeżeli rada 
miejska zgodzi się, by w przyszłości 
na terenie Fal-Bruku przy Mirkow-
skiej mogły stanąć budynki wielo-
rodzinne. – Byłaby to rekompensa-
ta – oświadczył. 
 Rajcy bez większych oporów 
przystali na te wymagania i upo-
ważnili burmistrza do podpisania 
porozumienia z Bogdanem Falentą, 
aby fabryka została zamknięta do 
końca 2018 roku. 

W gąszczu procedur
 Realizacja zapisów ugody nie 
okazała się jednak łatwa, a przede 
wszystkim szybka. Rada miej-

ska przystąpiła do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
oraz – jednocześnie – planu zago-
spodarowania przestrzennego czę-
ści Mirkowa z „asfalciarnią”. Jed-

nak oba dokumenty utknęły w gąsz-
czu procedur. – Plan nie może być 
obecnie zmieniony, ponieważ był-
by sprzeczny z aktualnym studium. 
Najpierw musimy uchwalić ten drugi 
dokument – wyjaśnia burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk i zapewnia: – Do-
pniemy tego, żeby „asfalciarnia” zo-
stała przymuszona do zamknięcia 
swojej działalności na terenie gminy 
Konstancin-Jeziorna.
 O datach jednak nie chce roz-
mawiać, bo wszelkie deklaracje są w 
tej kwestii ryzykowne. Studium (dla 
obszaru całej gminy) będzie w naj-
bliższych tygodniach uzgadniane z 
samorządem województwa i dyrek-
cją ochrony środowiska. Gdy zakoń-
czy się jego opiniowanie, dokument 
zostanie poddany ocenie mieszkań-
ców, którzy będą mieli możliwość 
wnoszenia uwag. Konstancińskie 
doświadczenia wskazują, że wnio-

sków mogą napłynąć setki a nawet 
tysiące. – Od tego zależy, czy rada 
miejska uchwali studium szybko, 
czy trzeba będzie je wykładać po-
nownie – zaznacza Ewa Klimkow-
ska–Sul, kierowniczka wydziału pla-
nowania przestrzennego konstanciń-
skiego magistratu. To oznacza, że rad-
ni obecnej kadencji mogą już nie mieć 
szansy, aby wypowiedzieć się na temat 
studium przed wyborami.

Moja działka to za mało
 Zapisy planistyczne dla terenu 
z fabryką asfaltobetonu, są zgod-
ne z oczekiwaniami właścicie-
la Fal-Bruku. Przewidują zabudo-
wę wielorodzinną, jednak z ograni-
czeniem wysokości do trzech kon-
dygnacji. – Mnie zależy na tym, aby 
plan uchwalony był mądrze, czyli 
nie ograniczał się wyłącznie do mo-
jej działki, ale tworzył także strefy 
buforowe wokół niej. Gdyby dano 
możliwość zabudowy mieszkanio-
wej tylko na moim terenie, pozosta-
wiając przemysł wokół niej, byłoby 
to małe oszustwo. Jeśli władze zro-
bią po swojemu, będę protestował – 
zapowiada Bogdan Falenta.
 Jednak samorząd i w tym przy-
padku – póki co – zamierza pójść 
na rękę przedsiębiorcy. Ani studium, 
ani plan nie przewidują utrzyma-
nia przemysłu w Mirkowie. – Po-
woli wyprowadzamy działalność 
produkcyjną z tej części miasta. W 

zamian proponujemy budownic-
two jednorodzinne i usługi z wyłą-
czeniem przedsięwzięć oddziałują-

cych na środowisko – informuje Ewa 
Klimkowska-Sul.

Piotr Chmielewski

Właściciel zakładu potwierdza, że zamknie zakład, 
jak tylko gmina spełni jego oczekiwania 

Choć wytwórnia mas 
bitumicznych i uzdrowisko to 

fatalne połączenie, fabryka 
funkcjonuje już 10 lat

R E K L A M A

Nocna gala kick boxingu w Mysiadle
LESZNOWOLA

 W sobotę 16 czerwca w hali Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle od-
będzie się niecodzienne widowisko sportowe – Nocna Gala Kickboxingu 
„Lesznowola Kickboxing Fight”. W programie 10 walk zawodowych w for-
mule K-1, w tym 5 walk o pasy zawodowego mistrza Polski. Wydarzeniem 
wieczoru będzie walka dwóch mistrzów świata – Mateusz Kubiszyn skrzy-
żuje rękawice z Kacprem Frątczakiem. Gala organizowana jest przez Stowa-
rzyszenie Wiśniewski Kick-Boxing, Polski Związek Kickboxingu oraz Funda-
cję Mistrzom Sportu i została objęta honorowym patronatem wójta Lesz-
nowoli. Początek o godz. 20, impreza jest biletowana.

TW
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Ponad milionowa dotacja dla Gminy Piaseczno
Gmina Piaseczno podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskując dofi nansowanie dla pro-
jektu „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie”.

 Głównym celem projektu jest zahamowa-
nie spadku powierzchni terenów zielonych 
oraz poprawa stanu środowiska, poprzez od-
budowanie zniszczonej roślinności, przy rów-
noczesnym rozbudowaniu jej różnorodności.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: 
- rewaloryzację zieleni poprzez gospodarkę 
drzewostanem oraz przesadzenia 
i nasadzenia nowych drzew i krzewów, wyko-
nanie terenów trawiastych,
- przebudowę układu ścieżek parkowych,
- wprowadzenie jednolitych elementów wypo-
sażenia ogrodowego, takich jak ławki, kosze 
na śmieci, stojaki dla rowerów,
- przebudowę instalacji elektrycznej zasilającej 
oświetlenie,
- wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego. 

 W ramach przedsięwzięcia opracowano 
szczegółowe założenia projektowe, przepro-
wadzono inwentaryzację i rewaloryzację ist-
niejącej roślinności, dokonano wyboru gatun-
kowego, opracowano specyfikację nowych na-
sadzeń, sposób przygotowania terenu i gleby, 
zalecenia pielęgnacyjne oraz opisy techniczne 
elementów projektu. W projekcie nie przewi-
dziano wprowadzenia żadnych gatunków ob-
cych o charakterze inwazyjnym. Park wpisa-

ny jest do rejestru zabytków, co determinowa-
ło dobór gatunkowy i ograniczało go do histo-
rycznych, starych gatunków i odmian. Prze-
budowa parku utrzymana została w stylu kra-
jobrazowym charakterystycznym dla ducha 

ogrodów XIX w. tj. do okresu historycznego 
najpełniejszego rozwoju opisywanego założe-
nia parkowego. 

 Dzięki zrealizowaniu inwestycji zieleń 
miejska spełniać będzie wiele funkcji, przede 
wszystkim przyczyni się do zwiększenia war-
tości funkcjonujących w mieście Piaseczno 
ekosystemów. Zwiększona została wartość 
ekologiczna, poprzez zapewnienie różnorod-
ności gatunków flory: posadzono nowe ga-
tunki drzew, krzewów, roślin okrywowych, by-
lin, pnączy, paproci i róż. Zastosowano gatun-
ki biocenotyczne, co przyciąga do parku licz-
ne gatunki ptactwa, owadów oraz drobnych 
zwierząt lądowych. Dzięki roślinności popra-
wie ulegnie jakość powietrza atmosferycznego 
w rejonie inwestycji. Z popularnych gatun-
ków drzew wydzielających najwięcej tlenu za-
stosowano m.in. dąb i grab. Zapewniona zo-
stała ochrona akustyczna, regeneracja powie-
trza, zastosowano zacienienia oraz odpowied-
nie kształty, wielkości, układ zieleni oraz jej 

warstwowość. Realizacja projektu umożliwiła 
ograniczenie zjawiska zanieczyszczania wód 
powierzchniowych. Wzrosła wartość wypo-

czynkowa, rekreacyjna, sportowa, estetyczna 
i kompozycyjna. Przywrócono świetność za-
bytkowemu parkowi miejskiemu, którego po-
wstanie datowane jest na początek XIX w.

 Szersze, długofalowe oddziaływanie pro-
jektu widoczne będzie przez osiągnięcie nastę-
pujących celów środowiskowych: 
- Zwiększenie bioróżnorodności na terenach 
zielonych miasta Piaseczno.

- Stworzenie dogodnych warunków dla rodzi-
mych ptaków, owadów i drobnych ssaków.
- Regeneracja powietrza w mieście i poprawa 

warunków jego wymiany.
- Osłabienie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła.
- Zwiększenie ochrony mieszkańców miasta 
przed hałasem komunikacyjnym.

- Ochrona wód podziemnych.
 Uchwałą z dnia 22 listopada 2017 r., Rada 
Miejska w Piasecznie nadała parkowi miej-
skiemu nazwę „Park Książąt Mazowieckich”. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”,
Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Pozyskana kwota dofi nansowania z Funduszu Spójności to 1 077 821,56 złotych.
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Znaleźliśmy godne miejsce na ziemi
PIASECZNO/POWIAT Tydzień temu uroczyście oddano rozbudowaną część Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej. Dzięki inwestycji  
placówka powiększyła się ponad dwukrotnie
 Przebudowa i rozbudowa ośrod-
ka trwała od 2015 roku. To wówczas 
samorząd powiatu zlecił realiza-
cję pierwszego etapu prac – remont 
części dawnego internatu szko-
ły „na wiadukcie” za 2,5 mln zł. 
Jak jednak już wówczas tłumaczo-
no w starostwie, była to tylko kro-
pla w morzu potrzeb, ponieważ  ko-
lejka dzieci zainteresowanych nauką 
w SOSW  jest długa. Stąd w sierpniu 
2016 roku przystąpiono do kolejnej 
fazy robót, czyli rozbudowy placów-
ki. Powierzchnia użytkowa ośrod-
ka przed rozpoczęciem prac wyno-
siła niespełna 1400 m kw., po ich za-
kończeniu wzrosła do przeszło 3000 
m kw. I to jeszcze nie wszystko, po-
nieważ do placówki zostanie jeszcze 
dołączona sala gimnastyczna, która 
na razie jest częścią sąsiedniego Ze-
społu Szkół nr 1. Sala jest już połą-
czona korytarzem z SOSW, ale do 
czasu powstania przy „Jedynce” no-
wej hali sportowej, jest ona używana 
przez jej uczniów.

Niech usłyszy o nas świat
 W piątek na kilka godzin spo-
łeczność ośrodka „pożyczyła” salę 
gimnastyczną, aby zorganizować w 
niej uroczyste otwarcie rozbudowa-
nej części placówki. Goście najpierw 
zgromadzili się przed nowo powsta-
łym wejściem do obiektu, aby w kil-
kanaście osób przeciąć wstęgę. Sta-
ło się to udziałem zarówno władz 
powiatu, jak i nauczycieli, uczniów i 

ich rodziców. Po tym symbolicznym 
wydarzeniu, ks. prałat Zbigniew 
Pruchnicki poświęcił obiekt.
 W trakcie wydarzenia kilkukrot-
nie wspominano o tym, że jeszcze 
w poprzedniej kadencji samorządu 
powiatu planowano przeniesienie 
ośrodka ze Szpitalnej 12 na ul. Mir-

kowską w Konstancinie-Jeziornie. 
– Była to dla nas dramatyczna wia-
domość – nie kryła Renata Walew-
ska-Sajdak, dyrektor SOSW. Jednak 
opór społeczności szkolnej i zmiany 
we władzach powiatu sprawiły, że 
placówka pozostała na miejscu i za-
planowano jej rozwój. – Dzięki mą-
drej i odważnej decyzji zarządu po-
wiatu ten ośrodek został uratowany i 
rozbudowany – winszowała pani dy-
rektor. Za taki obrót sprawy włoda-
rzom kłaniał się także Jarosław Ni-
czyporuk, przewodniczący rady ro-
dziców w SOSW: – Dziś, po latach 
przeprowadzek do nieprzystosowa-
nych do tego budynków, ośrodek 
znalazł swoje miejsce na ziemi, god-
ne i nowoczesne – oznajmił. 
 Starosta Wojciech Ołdakow-
ski nie pozostawał dłużny: – Pozo-
stawienie tej szkoły przy Szpitalnej 

było jedną z pierwszych decyzji za-
rządu powiatu w 2014 roku. To wy 
nas do niej zmobilizowaliście – mó-
wił do zgromadzonych. Jego zastęp-
ca Arkadiusz Strzyżewski przypo-
mniał, że „budynek przy Szpitalnej 
12 miał być rzekomo nie do moderni-
zacji”. Z kolei Ksawery Gut z zarządu 
powiatu mówił, że „nie była to łatwa 
inwestycja”. 
 W czasie uroczystości wspomi-
nano i uczczono minutą ciszy Ma-
rię Zakościelną, długoletnią dyrek-
tor placówki i wielką orędowniczkę 
jej rozbudowy.
 Młodzież dziękowała jak umia-
ła: śpiewając, tańcząc i grając na in-
strumentach. W czasie jubileuszu 
premierę miał hymn placówki skom-
ponowany przez Kamila Sołonowi-
cza, nauczyciela SOSW. „Zaśpiewaj-
cie z nami głośno/ Niech usłyszy o 
nas świat./ Pokonamy wszelkie tru-
dy,/ Bądźcie z nami za pan brat” – 
brzmi refren piosenki. – Jesteście dla 
nas wielką inspiracją i wyzwaniem. 
Dzięki wam rozwijamy się i uczymy 
jako dorośli – mówiła do młodzieży 
Renata Walewska-Sajdak.

19 nowych klas, większa oferta
 W sumie rozbudowa pochło-
nęła 11,6 mln zł, z czego ponad 
4 mln zł pokrył Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. W starej części bu-
dynku kompleksowo odnowio-
no całe drugie piętro dostosowu-

jąc je do potrzeb uczniów z au-
tyzmem, na trzecim piętrze po-
wstało zaplecze przeznaczone do 
kształcenia uczniów szkoły zawo-
dowej na kierunkach kucharz i hote-
larz, a na parterze wyremontowano 
kuchnię i stołówkę. Nowa część kom-
pleksu to 19 sal lekcyjnych, trzy prze-
stronne świetlice oraz dodatkowe ko-
lorowe kąciki relaksu, nowa szatnia 
i przestronny hol. Klasy są niedu-
że, ponieważ uczy się w nich  po 3-4 
uczniów z zaburzeniami rozwoju. W 

sumie SOSW to 77 nauczycieli i 186 
uczniów w wieku 7-24 lata, których 
skierowano na kształcenie specjalne. 
 Dzięki rozbudowie, jedna z 
dwóch szkół o takim charakterze w 
powiecie, może rozwijać ofertę. Od 
września ruszy tu nauka cukierni-
ków i asystentów fryzjera. Ucznio-
wie będą mogli również korzystać z 
większej gamy zajęć dodatkowych i 
terapeutycznych. 

Piotr Chmielewski

 Na zakończenie uroczystości swoją premierę 
miał hymn szkoły „Usłysz nas”

Ośrodek to 77 nauczycie-
li i 186 uczniów w wieku 7-24 
lata, których skierowano na 

kształcenie specjalne

R E K L A M A

Jubileusz OSP Mroków
LESZNOWOLA

 W najbliższą sobotę o godz. 14 rozpoczną się obchody 90-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrokowie. Gwiazdą wieczoru imprezy, 
która odbędzie się na terenie jednostki (ul. Marii Świątkiewicz 2) będzie 
zespół Masters.

Tyl.
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Rozbiorą bobrową tamę
LESZNOWOLA Trzy tygodnie temu pisaliśmy o rodzinie bobrów, bytującej w Kanale Piase-
czyńskim w Łoziskach. Część mieszkańców chciało pozbyć się niechcianych lokatorów, 
inni zaczęli ich bronić. Dotarliśmy do pisma administratora cieku, który zapowiada roz-
biórkę tamy zbudowanej przez gryzonie
 Przypomnijmy. Rodzina bobrów 
przywędrowała w ubiegłym roku do 
Łozisk prawdopodobnie z okolic 
przejazdu kolejowego przy ul. Oręż-
nej w Piasecznie. Na przełomie lute-
go i marca sympatyczne zwierzęta 

zaczęły budować tamę na zapadnię-
tym przepuście nieopodal ul. Zło-
tej Jesieni. W kwietniu, wkrótce po 
tym jak na świat przyszły trzy młode 
gryzonie, nad rzeczkę przybyła ko-
parka, wykopała zapadnięty prze-
pust i zniszczyła tamę. Nie uszło to 
uwadze lokalnych ekologów, którzy 
uznali, że doszło do złamania prawa 
i powiadomili policję. 

Pomogli bobrom odbudować tamę
 Jako że po zniszczeniu przez ko-
parkę tamy woda opadła i wszystkie 
bobrowe korytarze zostały odsło-
nięte, miłośnicy zwierząt delikatnie 
spiętrzyli w tym miejscu wodę, bu-
dując prowizoryczną zaporę. Bobry 
wróciły po tygodniu i zaczęły odbu-
dowywać tamę, która do dziś znaj-
duje się na Kanale Piaseczyńskim. 
– Działanie tych osób było niezgod-
ne z prawem – uważa Adam Gaw-
rych, przewodniczący zarządu spół-
ki wodnej w Lesznowoli, który mo-
nitoruje stan wszystkich urządzeń 
wodnych na terenie gminy. – Nie 
wolno uszkadzać urządzeń wodnych 
i ograniczać przepływu wody, a wy-
budowanie tamy na Kanale Piase-
czyńskim spowodowało jej spiętrze-
nie. W rezultacie brzegi cieku w rejo-
nie tamy zaczęły namiękać i się osu-
wać. Jeśli doszłoby do gwałtownych 
opadów deszczu, z dużym prawdo-
podobieństwem woda w tym miej-
scu wystąpiłaby z brzegów, powodu-
jąc podtopienia – dodaje Gawrych. 
Na innym stanowisku stoją ekolo-
dzy. – Zniszczenie tamy było wiel-
kim aktem barbarzyństwa i złama-
niem prawa – uważa Roman Gło-
dowski, mieszkaniec Łozisk i czło-
nek fundacji „Ptasi patrol”, który na 

bieżąco obserwował i rejestrował ży-
cie bobrowej rodziny. – Przypomi-
nam, że bobry znajdują się pod ści-
słą ochroną.  Te zwierzęta naprawdę 
dużo przeszły, straciły część potom-
stwa. W naturalny sposób osiedliły 
się na tej rzeczce i nikomu nie prze-
szkadzają.

Tama jednak do rozbiórki?
 Kanał Piaseczyński ma kategorię 
rzeki naturalnej uregulowanej i pod-
lega pod Nadzór Wodny Piaseczno 
(NWP), wcześniej piaseczyński od-
dział Wojewódzkiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych. Doro-
ta Winiarska z NWP tłumaczy, że w 
sąsiedztwie kanału mają prawo osie-
dlać się dzikie zwierzęta. Jeśli jed-
nak ich bytowanie zagraża bezpie-
czeństwu ludzi, można wystąpić do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska (RDOŚ) o podjęcie kroków 
zaradczych. Dotarliśmy do pisma 
wystosowanego przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Pol-
skie (PGWWP) do Gminnej Spół-
ki Wodnej Lesznowola. Czytamy w 
nim, że przeprowadzona przez pra-
cowników NWP kontrola potwier-
dziła istnienie tamy, której konstruk-
cja stanowi istotne utrudnienie w 
swobodnym przepływie wody. Dla-
tego też zasadność przeprowadze-
nia prac zmierzających do rozbiór-
ki tamy, nie budzi w tym przypadku 
żadnych wątpliwości. Zarząd Zlew-
ni w Warszawie posiada ważną de-
cyzję RDOŚ, zezwalająca na ręczne 
bądź mechaniczne niszczenie tam 
bobrowych znajdujących się w Ło-
ziskach w okresie od 1 sierpnia do 
30 listopada tego roku. – Mając po-
wyższe na uwadze informujemy, że 
jako administrator cieku przystąpi-
my do demontażu konstrukcji prze-
tamowania po 1 sierpnia – informu-
je Anna Rudlicka z PGWWP.

Tomasz Wojciuk

Wybudowana na Kanale Piaseczyńskim 
w Łoziskach tama podzieliła mieszkańców

 Wygląda na to, że dni 
bobrowej tamy w Łoziskach 

są policzone

R E K L A M A

Zobacz zdjęcia zwierząt
LESZNOWOLA

 Już dziś o godz. 14 w Galerii Pasaż w Mysiadle (ul. Topolowa 2) odbę-
dzie się wernisaż fotografi cznej wystawy pokonkursowej pt. „Zwierzęta w 
warszawskim zoo”, której organizatorem jest szkoła podstawowa w Nowej 
Iwicznej. Początek o godz. 14.

Tyl.
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R E K L A M A

Drugi mostek w Drozdach
 W  Tarczynie/Drozdach, na te-
renie rekreacyjno-sportowym, 
gmina wybudowała drugi     mo-
stek nad rzeką Tarczynką, łączą-
cy ścieżki biegnące między miej-
scowymi stawami z istniejącą in-
frastrukturą.  Dzięki temu moż-
na już swobodnie i komfortowo 
przejść lub przejechać rowerem 
od targowiska (bądź od drogi 
wojewódzkiej) aż do stawów. Po-
zwala to na bardziej przystępny, 
aktywny wypoczynek na znacz-
nie szerszym niż dotąd obszarze.

SW
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Mieszkańcy szturmowali 
lesznowolskie błonie
LESZNOWOLA Podczas sobotniego święta gminy Lesznowola nie zabrakło atrakcji zarów-
no dla dzieci, jak i dla dorosłych. Największym zainteresowaniem cieszyły się „dmu-
chańce” , do których niemal przez cały dzień stała długa kolejka

 Piknik obfitował w wiele niespo-
dzianek dla osób w każdym wieku. 
Aplauz widowni wzbudzali kolejni 
występujący na scenie wykonawcy. A 

kto posłuchał muzyki, przejechał się 
na karuzeli weneckiej lub pograł w 
różnego rodzaju gry w strefie sportu, 
mógł posilić się watą cukrową, po-
pcornem lub podawaną w kształcie 
rożków pizzą. Dorośli chętnie bada-
li sobie poziom tkanki tłuszczowej w 
organizmie oraz obserwowali poka-
zy walk miejscowych kick bokserów. 
Dzieci zachwycił teatr Trip, bań-
ki mydlane oraz... szczudlarze, któ-
rzy przechadzali się między gośćmi, 
dbając o dobrą atmosferę. Hitem jak 
zwykle było malowanie buziek. 
 W tym roku po raz pierwszy 
zorganizowano konkurs na Kobie-
tę Roku Gminy Lesznowola. O na-
grody można było ubiegać się w 
czterech kategoriach: kobieta spo-
łeczna, kobieta przedsiębiorcza, 
kobieta rodzinna i kobieta kre-
atywna. Kandydatki mogły zgła-
szać m.in. organizacje pozarządo-
we, kluby oraz sołectwa. O ich wy-
borze zdecydowała kapituła kon-
kursu. I tak kobietą kreatywną zo-
stała Iwona Manista-Kutryś, ko-
bietą rodzinną – Izabela Szym-
czak, a kobietą społeczną – Ewa 
Laskus. Tytułu kobiety przedsię-
biorczej w tym roku nie przyzna-
no. Laureatki odebrały na scenie 
pamiątkowe dyplomy, bony zaku-

powe do Galerii Mokotów o war-
tości 1000 zł oraz zestawy kosme-
tyków Eveline Cosmetics.
 Innym konkursem, który jak 
zwykle cieszył się dużym zaintereso-
waniem, był konkurs wiedzy o gmi-
nie. Startowały w nim 3-osobowe 
reprezentacje pięciu szkół. Pierwsze 
miejsce zajęli uczniowie z SP Łazy, 
drugie z SP Mroków, a trzecie – z SP 
Mysiadło. Nagrodami były zestawy 
gier edukacyjnych i zręcznościowych 

do świetlic oraz książki.
 Tego dnia czas szybko upływał 
na relaksie i dobrej zabawie, dodat-
kowo urozmaicany przez różnorod-
ne występy muzyczne. Jednak deser 
organizatorzy przygotowali na sam 
wieczór. To właśnie wtedy sceną za-
władnęła Ania Dąbrowska, która 
przy aplauzie publiczności zaśpie-
wała swoje największe przeboje. 

Tomasz Wojciuk

Podczas święta Lesznowoli 
rozstrzygnięto konkurs 

na Kobietę Roku

 Na scenie królowały m.in. kubańskie rytmy

Gminny Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Mirkowskiej 43c w Konstancinie-Jeziornie

Punkt czynny jest:

wtorek w godz. 10.00-18.00;

czwartek w godz. 10.00-18.00;

sobota w godz. 10.00-18.00.

w dni kiedy Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
jest nieczynny.

R E K L A M A

R E K L A M A

Muzyczne powitanie lata
LESZNOWOLA

 W najbliższą sobotę w fi lii Gminnego Ośrodka Kultury w Łazach (ul. 
Przyszłości 8) odbędzie się koncert pt. „Powitanie Lata 2018”  w wykonaniu 
Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej pod kierunkiem Arkadiusza Górki. 
Początek o godz. 18.

Tyl.

Groźny wypadek, 
ale bez ofiar
PIASECZNO Przez kilka godzin trwały potężne utrudnienia w ru-
chu na szosie krajowej nr 79 po zderzeniu w Żabieńcu lexusa i cię-
żarowego mercedesa
 Do groźnie wygląda-
jącego wypadku doszło 
w poniedziałek około 
godz. 13.40. Mężczyzna 
kierujący osobowym au-
tem został zakleszczony 
w samochodzie. Straża-
cy pomogli mu opuścić 
pojazd. – Nie musieliśmy 
jednak używać narzędzi 
hydraulicznych do roz-
ginania karoserii – infor-
muje st. kpt. Łukasz Dar-
mofalski. Poszkodowany 
kierowca lexusa został 
odwieziony do szpita-
la, po badaniach okaza-
ło się jednak, że odniósł mniej dotkliwe obrażenia niż się początkowo wyda-
wało. Policja informuje, że obydwaj kierowcy byli trzeźwi, natomiast okolicz-
ności zdarzenia są cały czas wyjaśniane. 
 W rezultacie kolizji, przejazd szosą nr 79 został na przeszło 3 godziny za-
blokowany w obydwu kierunkach. Kierowcy jadący w kierunku Góry Kalwa-
rii mogli omijać miejsce wypadku przez Żabieniec. Jednak przed objazdem 
utworzyły się ogromne korki. Podobnie jak na piaseczyńskich dojazdach do 
drogi nr 79.  

AB/PC
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Recepta na  młodość  
Wampirzy lifting, czyli 

terapia osoczem bogatopłytkowym
Wampirzy lifting to zabieg regeneracyjny, który polega na wstrzykiwaniu 

pacjentce osocza bogatopłytkowego pozyskanego z jej własnej krwi.  Jest to 
alternatywa dla kobiet, które obawiają się nienaturalnego wyrazu twarzy 

po wstrzyknięciu botoksu lub nie chcą się poddać operacji plastycznej
Czym jest osocze 
bogatopłytkowe?
 Osocze bogatopłytkowe  jest bo-
gate w komórki i czynniki wzrostu - 
peptydy, które pobudzają inne komór-
ki do podziału i są potrzebne do odno-
wy biologicznej tkanek skóry.

Dla kogo jest przeznaczony 
wampirzy lifting?
 Ostrzykiwanie za pomocą oso-
cza jest przeznaczone dla pacjentów, 
których skóra wymaga biostymula-
cji i odbudowy. To także zabieg stwo-
rzony dla alergików, którzy są uczule-
ni na składniki preparatów wypełnia-
jących zmarszczki, ponieważ preparat 
powstały z własnej krwi jest biologicz-
nie obojętny i nie niesie ze sobą ryzy-
ka wystąpienia reakcji alergicznej.

Podczas zabiegu zachodzą procesy:
- stymulacji komórek macierzystych do na-
mnażania,
 -pobudzania fibroblastów do wytwarzania 
nowego kolagenu, co prowadzi do regene-
racji i rewitalizacji komórek skóry, jej nawil-
żenia i odmłodzenia,
-tworzenia się nowych naczyń krwionośnych.
 Terapia osoczem bogatopłytkowym 
jest przeznaczona do wypełniania zmarsz-
czek w okolicach: czoła, policzków, fałd 
nosowo-wargowych,  szyi, dekoltu, dłoni,   
oczu („kurze łapki”).  Wampirzy lifting od-
mładza, skóra staje się promienna już po kil-
ku dniach od zabiegu.

Efekty wampirzego liftingu
-elastyczna i jędrna skóra,
 -poprawa ukrwienia skóry,
 -wygładzenie zmarszczek i fałd,
 -przyspieszenie procesów gojenia po za-
biegach medycyny estetycznej.
 Efekt wampirzego liftingu utrzymu-
je się przez około 6 miesięcy bez potrzeby 
stosowania innych zabiegów z zakresu me-
dycyny estetycznej.
 Przeciwwskazania do wykonania wam-
pirzego liftingu: ciąża, okres karmienia pier-
sią,  choroby krwi, choroby nowotworowe 
i przyjmowanie antykoagulantów.

Nowość! Zapraszamy!

P R O M O C J A

Tragiczny koniec poszukiwań
GÓRA KALWARIA Rodzina Łukasza Balikowskiego, który zaginął 1 czerwca, potwierdza, że 
mężczyzna nie żyje. We wtorek około godz. 20 jego ciało detektywi znaleźli w kom-
pleksie leśnym w Czersku
 Policja, zarówno grójecka jak 
i piaseczyńska na razie nie infor-
mują, że to poszukiwany 24-latek z 
Klonowej Woli koło Warki. Od kom. 
Agnieszki Wójcik z Komendy Po-
wiatowej Policji w Grójcu w środę 
usłyszeliśmy jedynie, że „na miej-
scu nie można było zidentyfiko-
wać ciała” leżącego  prawdopodob-
nie od 1 czerwca i znajdującego się w 
stanie częściowego rozkładu. Zostało 
ono przewiezione na sekcję zwłok. Nie 
wiemy także, w jakich okolicznościach 
mężczyzna zmarł. Wyjaśni to proku-
ratorskie śledztwo. – Na tym etapie nie 
informujemy o szczegółach zdarzenia 
jak też wykonywanych czynnościach 
– ucina temat Łukasz Łapczyński, 
rzecznik prasowy Prokuratury Okrę-
gowej w Warszawie. 
 O ujawnieniu zwłok 24-latka we 
wtorkowy wieczór poinformowało 
na swojej stronie biuro detektywi-
styczne Lampart Group SA. Usta-
liliśmy, że m.in. ubiór zmarłego 
był zgodny z rysopisem rozsyła-
nym przez policję. „Łącząc się w 
bólu z rodziną, oferujemy jej pełne 
wsparcie i dziękujemy za wsparcie 
informatorom” – napisała agencja. 
– „Do poszukiwań powołany zo-
stał nasz zespół detektywów, ana-
lityków i techników pod dowódz-
twem byłego naczelnika Komendy 
Głównej Policji”. 
 – Detektywom wystarczył jeden 
dzień, żeby odnaleźć mojego syna 

– powiedziała nam mama zmarłe-
go 24-latka. – Skontaktowali się z 
nami, ponieważ ogłoszenie o zagi-
nięciu Łukasza wzbudziło ogromny 
odzew w internecie. Zaoferowali, że 
bezpłatnie zajmą się jego poszuki-
waniem. Natomiast działania policji 
to porażka. Do tej pory [rozmawia-
liśmy w środowe południe – przyp. 
red.] nie odezwali się do mnie – do-
dała. Kobieta we wtorkowy wieczór 
była w pobliżu miejsca, gdzie od-
naleziono ciało, ale w trakcie czyn-
ności policyjnych nie pozwolono jej 
podejść bliżej. 
 Twarz Łukasza Balikowskiego 
była z widzenia dobrze znana miesz-

kańcom gminy Góra Kalwaria. Od 
2,5 roku pracował jako ochro-
niarz w miejscowej drogerii siecio-
wej. Jednak tydzień przed końcem 
maja zwolnił się z niej, w domu mó-
wił, że szuka nowej pracy. 1 czerw-
ca na skuterze dojechał z Klonowej 
Woli do najbliższego przystanku w 
Dębnowoli, by wsiąść do autobu-
su z Warki do Warszawy przez Górę 
Kalwarię. Kierowca dobrze go zapa-
miętał, bo wielokrotnie widział męż-
czyznę, kiedy dojeżdżał on do pracy. 
Jednak nie mógł przypomnieć sobie, 
gdzie tego feralnego dnia 24-latek 
wysiadł.

Piotr Chmielewski Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, Tel. 22 401 1234
R E K L A M A

W akcję poszukiwawczą mocno zaangażowali się internauci
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Pociąg do gwiazd. Będzie romantycznie!
PIASECZNO W najbliższą sobotę o godz. 21 ze stacji kolejki wąskotorowej w Piasecznie odje-
dzie „Pociąg ku gwiazdom”. To nowy pomysł na urozmaicenie oferty turystycznej wąskoto-
rówki. Przewodnikiem po gwiazdach ma być pasjonat nocnego nieba, Karol Wójcicki
 – „Pociąg ku gwiazdom” to nasz 
pomysł na nietypowe spędzenie cie-
płej, czerwcowej nocy – mówi Mi-
chał Duraj, wiceprezes organizują-
cego przejazdy kolejką Piaseczyń-
sko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei 
Wąskotorowej.  
 W sobotę odjazd pociągu ze 
stacji w Piasecznie zaplanowano 
na godz. 21. Skład ma dojechać 
do Runowa. Tam odbędzie się wy-
kład dziennikarza i popularyzato-
ra astronomii Karola Wójcickie-
go, który tak jak nikt inny potra-
fi opowiadać o gwiazdach. Zor-
ganizował on największe na świe-
cie wspólne obserwacje nocne-
go nieba, w których wzięło udział 
12 tys. osób. Często gości w pro-
gramach radiowych i telewizyj-
nych, przez wiele lat był związa-
ny również z Centrum Nauki Ko-
pernik. – My aż tylu gości na na-
szym nocnym pikniku się nie spo-
dziewamy, ale za to gwarantujemy 
niepowtarzalną atmosferę – żar-
tuje Michał Duraj. – Na miejscu 
ustawimy teleskop, z którego ob-
raz będzie przekazywany do rzut-
nika i wyświetlany na ekranie. 
Zachęcam uczestników wycieczki 
do zabrania koców. Będzie moż-
na wygodnie ułożyć się na trawie i 
wysłuchać opowieści o gwiazdach.
 Po zakończeniu wykładu 
przewidziane jest ognisko. Po-
wrót pociągu do Piaseczna pla-
nowany jest po północy. Bilety do 
nabycia na stacji kolejki lub przez 
internet (30 zł normalny, 20 zł 
ulgowy). W razie złej pogody, or-
ganizator zwróci pieniądze za bi-
lety, lub zaproponuje inny termin 
wycieczki.

Tomasz Wojciuk

Podczas wycieczki nad Runowem 
ma dwa razy przelecieć stacja kosmiczna

Turniej piłkarski 
o puchar senatora
PIASECZNO We wtorek na stadionie miejskim w Piasecznie został ro-
zegrany fi nał turnieju piłkarskiego o puchar  senatora RP Konstante-
go Radziwiłła. Triumfowała w nim drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Pruszkowie

 Turniej został zorganizowany dla upamiętnienia przypadającej w tym 
roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też zma-
gania fi nałowe rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrow-
skiego”. Następnie zaczęły się mecze, w których nikt się nie oszczędzał. Po ro-
zegraniu pięciu spotkań pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Pruszkowie. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Otwocku, a trzecie – reprezentacja Szkoły Podstawowej w 
Uwielinach (gm. Prażmów). Tytuł „króla strzelców” wywalczył z pięcioma go-
lami Paweł Poręcki z SP nr 4. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali upomin-
ki i nagrody rzeczowe, wręczane przez senatora Konstantego Radziwiłła, sta-
rostę Wojciecha Ołdakowskiego i sekretarza powiatu Macieja Michalskiego. 
– Wspaniale gracie w piłkę – zwrócił się na zakończenie turnieju do zawodni-
ków Konstanty Radziwiłł. - Gratulacje dla was wszystkich i każdego z osobna. 
Wszyscy macie powód do dumy. Cieszmy się , że mamy wspaniałą, wolną, de-
mokratyczną ojczyznę, w której każdy może rozwijać swoje pasje. 

Tomasz Wojciuk

W turnieju wystąpiło 184 uczniów i nauczycieli reprezentują-
cych 16 szkół z powiatów pruszkowskiego, piaseczyńskiego i 
otwockiego

R E K L A M A

Piknik w Henrykowie-Uroczu
LESZNOWOLA

 
W sobotę 16 czerwca w Parku Uroczym w Henrykowie-Uroczu (ul. Mokra 
11) odbędzie się doroczny piknik integracyjny dla mieszkańców. Impreza 
rozpocznie się o godz. 13 paradą motocykli. Pół godziny później będzie 
można oglądać nietuzinkowe samochody. O 15 nastąpi ofi cjalne otwarcie 
pikniku, o 15.30 zagra orkiestra OSP Grójec, a na godz. 16.30 zaplanowano 
mecz siatkówki. O godz. 18 jeden z samochodów zapali się, a strażacy przy-
stąpią do jego gaszenia. O godz. 20 zagra zespół disco polowy Waluś, a o 21 
rozpocznie się impreza taneczna. Przez cały czas trwania pikniku na miesz-
kańców będą czekały gry i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

TW

Bieg i piknik w Józefosławiu
PIASECZNO

 Po raz piąty Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław we współpracy z 
gminą Piaseczno organizuje dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa 
bieg uliczny na dystansie 5 km. Biegowi będzie towarzyszył Piknik Rodzin-
ny oraz biegi dzieci na dystansach 400 m i 800 m. Podczas pikniku zaplano-
wano występy artystyczne, animacje dla dzieci, stoiska z ekologiczną żyw-
nością, stoiska lokalnych fi rm, szkół i przedszkoli. Impreza odbędzie się w 
niedzielę 17 czerwca w godz. 12-18 na terenie Politechniki Warszawskiej 
przy ul. Ogrodowej 2 w Józefosławiu. 

TW
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Szkoła w Józefosławiu 
z patronem i sztandarem
PIASECZNO Szkole Podstawowej w Józefosławiu ofi cjalnie nadano imię Janusza Korcza-
ka. Obchodząca 10-lecie istnienia placówka otrzymała także sztandar z rąk burmistrza
 O nadaniu szkole w Józefosła-
wiu imienia Janusza Korczaka zde-
cydowała społeczność placówki, a 
oficjalnie w kwietniu rada miejska. 

Jednak uroczystość połączona z ob-
chodami 10-lecia istnienia placówki 
odbyła się tydzień temu. Zaproszo-
nych na nią gości powitał Andrzej 
Sochocki, dyrektor szkoły. Następ-
nie uczniowie z klas 1c i 1e wystawili 
przedstawienie „Król Maciuś Pierw-
szy” na podstawie książki Janusza 
Korczaka. Znakomicie przygoto-
wany spektakl przeniósł widzów w 
dziecięcy świat oraz przypomniał 
im, że najmłodsi też mają swoje pra-
wa, które zostały przez małych akto-
rów szczegółowo wyartykułowane.

Jedyny taki moment
 –  Taka chwila w historii szkoły zda-
rza się tylko raz – przemówił do zebra-
nych dyrektor Sochocki. –  Janusz Kor-
czak był z wykształcenia lekarzem, ale 
naszym patronem został dlatego, że ko-
chał dzieci i był bardzo mądrym czło-
wiekiem. Żyjemy w czasach upadku au-
torytetów, ale pozostał jeszcze na szczę-
ście autorytet osoby.
 Na zakończenie dyrektor So-
chocki odczytał kilka „złotych my-
śli” Janusza Korczaka, które mogą 
trafiać zarówno do dzieci, jak i do 

dorosłych, w tym: „Bądź sobą, szu-
kaj własnej drogi”. Następnie głos 
zabrał burmistrz Piaseczna Zdzi-
sław Lis, który w imieniu swoim i 
zastępców pogratulował dyrekcji ju-
bileuszu, składając wszystkim naj-
lepsze życzenia. – Szkoła w Józe-
fosławiu to nie tylko miejsce, które 
kształci młodzież, ale także integru-
je mieszkańców – mówił Zdzisław 
Lis. –  Wszystkim uczniom pragnę 
życzyć samych sukcesów i udanych, 
zbliżających się wakacji.

Dyrektor odebrał 
z rąk burmistrza sztandar
 Ważnym punktem uroczystości 
było także nadanie szkole sztanda-

ru, którego sponsorami było kilku-
nastu darczyńców. Akt jego ufun-
dowania odczytał Piotr Raczkow-
ski, zasiadający w radzie oświato-
wej przy burmistrzu. Następnie w 
drzewiec proporca wbito symbolicz-
ne gwoździe. Po poświęceniu pro-
porca, akt jego nadania szkole od-
czytała radna Katarzyna Wypych. 
Potem Piotr Raczkowski przeka-
zał sztandar Zdzisławowi Lisowi, a 
ten wręczył go dyrektorowi Sochoc-
kiemu. Oficjalną część uroczystości 
zakończyło odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej, poświęconej Januszowi 
Korczakowi. 

Tomasz Wojciuk

 Za chwilę Andrzej Sochocki (z prawej) odbierze 
sztandar z rąk burmistrza Zdzisława Lisa

Uroczystość nadania imienia 
i sztandaru szkole była 

bardzo patetyczna

Problemy z utrzymaniem zieleni
PIASECZNO Podczas sesji rady miejskiej troje radnych zgłosiło zastrzeżenia co do należy-
tego utrzymania terenów zielonych. Wcześniej podobne głosy docierały też od miesz-
kańców. Okazuje się, że trwa procedura przetargowa na fi rmę, która zajmie się pielę-
gnacją miejskiej zieleni

 Jakiś czas temu docierały do nas 
głosy mieszkańców, którzy twierdzi-
li że gmina nie dba o park zachod-
ni przy alei Róż. Podczas sesji radna 
Katarzyna Krzyszkowska-Sut zwró-
ciła uwagę, że na terenie Józefosła-
wia nie ma kto polewać krzewów 
ozdobnych i kwiatów. - Do tej pory 
robiliśmy to sami, razem z rodzina-
mi – mówiła radna. - Ale to chyba 
nie jest nasze zadanie? Tereny zielo-
ne na terenie Józefosławia są zanie-
dbane, proszę aby gmina zrobiła z 
tym porządek. 
 W podobnym tonie wypowie-
działa się radna Hanna Krzyżew-
ska. - Sięgające do pasa chwasty nie 
tylko fatalnie wyglądają, ale mogą 
też powodować alergię – mówiła. - 
Sama byłam świadkiem, jak niespo-
dziewanego ataku kaszlu w sąsiedz-
twie takiego nieużytku dostało małe 
dziecko. Gdyby nie pomoc przecho-
dzącej chodnikiem kobiety, która 
miała przy sobie leki wziewne, mo-
gło dojść do tragedii...
 Wiceburmistrz Daniel Putkie-
wicz poinformował radnych, że gmi-
na zamierza wyłonić firmę, która za-
opiekuje się zielenią na terenach pu-
blicznych. - Pierwszy przetarg został 
unieważniony z przyczyn formal-
nych, a do drugiego zgłosiły się dwie 
firmy – mówi wiceburmistrz. - Prze-
targ powinien zostać niedługo roz-
strzygnięty, ale nie wiem czy któraś 
z firm się nie odwoła. 

 Niestety, już następnego dnia 
okazało się, że i ten przetarg zo-
stał unieważniony. – Przygotowa-
na został już nowa specyfikacja do 
kolejnego przetargu – mówi Pa-
trycja Zych z wydziału utrzyma-
nia terenów publicznych. - Prosi-
my mieszkańców o wyrozumia-
łość. Dokładamy wszelkich starań 
aby zaradzić tej sytuacji. Wszyscy 

nasi pracownicy z brygad inter-
wencyjnych zostali przekierowani 
wyłącznie do koszenia trawy i pie-
lenia. Czuwamy pod telefonem 22 
70 17 679, gdzie zgłaszać można 
rejony, w których nieskoszona tra-
wa i chwasty najbardziej doskwie-
rają mieszkańcom.

Tomasz Wojciuk

 Nie wszędzie miejska zieleń wygląda tak, 
jak w centrum Piaseczna

R E K L A M A

Wyślij pocztówkę 
i wybij monetę
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę 24 czerwca przy konstancińskim ra-
tuszu, z okazji jego otwarcia, zostanie zorganizowany piknik rodzinny
 Włodarze gminy na Piaseczyń-
ską 77 zapraszają mieszkańców 
o godz. 15. Zdaniem organizato-
rów  to będzie dobra i niepowta-
rzalna okazja do tego, aby po-
chwalić się rodzinie i znajomym 
w najdalszych zakątkach Polski 
otwarciem nowoczesnego ratu-
sza w Konstancinie-Jeziornie. Bo 
na tą okazję gmina przygotowa-
ła pocztówki z wizerunkiem no-
wego obiektu, a Poczta Polska 
na jej prośbę wyemitowała 1350 
znaczków pocztowych (na zdję-
ciu), również z ratuszem. Będzie
to zatem gratka dla fi latelistów. 
 To nie wszystko, ponieważ na 
placu przed nową siedzibą władz 
będzie można samodzielnie wy-
bić okolicznościową, pamiątkową 
monetę lub własnoręcznie ozdobić koszulkę (będą rozdawane na miejscu) 
rysunkiem ratusza. W programie znajdą się także warsztaty i gry ekologiczne 
(m.in. wytwarzając prąd na rowerze będzie można obejrzeć fi lm o Konstanci-
nie-Jeziornie), czy rozwiązać  na ogromnej planszy (3 na 4 metry) quiz o eko-
logii w codziennym życiu. Przy ratuszu stanie też mobilna pracownia eduka-
cyjna, informująca o odnawialnych źródłach energii i prawidłowej segrega-
cji odpadów, a zabawiać wszystkich będzie EKO Papuga Pleciuga i specjali-
ści od robienia wielkich mydlanych baniek. Dla małych i dużych zwycięzców 
gier przygotowano nagrody.
 Jeśli chodzi o część muzyczną, show dla najmłodszych zaprezentuje 
DeeDee & Tonio, a starsi będą mieli okazję do zaśpiewania i zatańczenia „Walczy-
ka o Konstancinie” z zespołem Tula Made, który tworzą mieszkańcy.  To będzie roz-
grzewka przed potańcówką pod gwiazdami z zespołem No i Dobrze. Oczywiście, 
przy okazji pikniku, będzie można obejrzeć wnętrze ratusza.

PC



14 nr 21 (721)/2018/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Absolutorium dla burmistrza... 
bez burmistrza
PIASECZNO Podczas środowej sesji rady miejskiej burmistrz Zdzisław Lis otrzymał abso-
lutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Mimo że początkowo planowany 
był spory defi cyt, 2017 rok udało się zamknąć z nadwyżką sięgającą niemal 10 mln zł
 Na samym początku gminna 
skarbnik Agnieszka Kowalska od-
czytała pozytywną opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej, dotyczą-
cą wykonania ubiegłorocznego bu-
dżetu. Co ciekawe, dochody gminy 
udało się zrealizować w ponad 100 

proc. Następnie radny Jerzy Mościc-
ki odczytał stanowisko komisji rewi-
zyjnej. - Komisja opiniuje wykona-
nie budżetu za ubiegły rok pozytyw-
nie i wnioskuje o udzielenie burmi-
strzowi Zdzisławowi Lisowi absolu-
torium – mówił Jerzy Mościcki. 
 Pierwszy projekt ubiegłoroczne-
go budżetu zakładał dochody na po-
ziomie 420 mln zł i wydatki na po-
ziomie 471 mln zł. W trakcie roku 
plany te zostały skorygowane – fi-
nalnie dochody sięgnęły 443 mln zł, 
zaś wydatki zatrzymały się ostatecz-
nie na kwocie 435 mln zł. - Nadwyż-
ka budżetowa w wysokości 9,7 mln 
zł została osiągnięta dzięki niższym 
realnym wydatkom – dodał rad-
ny Mościcki. - Przypominam, że w 

grudniu 2014 roku zadłużenie gmi-
ny wynosiło ponad 80 mln zł.
 Następnie do opinii komisji re-
wizyjnej odniosło się RIO, a uchwa-
łę absolutoryjną pozytywnie za-
opiniowała komisja finansów. Do 
poprzedzającej głosowanie nad 
uchwałą dyskusji zgłosiło się zaled-
wie dwóch radnych. - Jak budżet zo-
stanie uchwalony, to nie jest realizo-
wany, bo cały czas następują w nim 
zmiany – zwrócił uwagę radny Zbi-
gniew Mucha. - Przesunięcia czę-
sto wynikają z faktu, że pracownicy 
gminy nie zawsze są w stanie wyko-
nać wszystkie zadania w terminie. 
 Zadowolenia z realizacji ubie-
głorocznego budżetu nie krył na-

tomiast radny Artur Maicki. - Zre-
alizowaliśmy o 5 proc. więcej do-
chodów niż planowaliśmy – mówił. 
- Mniej też wydaliśmy. Nie powinni-
śmy martwić się w przyszłości defi-
cytem, bo nasze dochody co roku są 
na dobrym, stabilnym poziomie.
 Zaraz potem odbyło się głoso-
wanie, w trakcie którego radni jedno-
głośnie zatwierdzili sprawozdanie fi-
nansowe za 2017 rok i przyjęli uchwa-
łę absolutoryjną. Co ciekawe, pod-
czas przyjmowania uchwały na sali 
nie było najbardziej nią zainteresowa-
nego Zdzisława Lisa. W jego imieniu 
za udzielenie absolutorium podzięko-
wał wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. 

Tomasz Wojciuk

Podczas głosowania nad absolutorium na sali zabrakło 
Zdzisława Lisa

Zamiast planowanego defi-
cytu, gminie udało się 

osiągnąć w ubiegłym roku 
sporą nadwyżkę budżetową

Zabrzmiały chłopięce głosy
PIASECZNO Finałowy koncert tegorocznej edycji Piaseczyńskiej Wiosny 
Muzycznej spotkał się z dużym zainteresowaniem miejscowej publiczności

 W Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie wystąpił znakomi-
ty Warszawski Chór Chłopięcy pod batutą profesora Krzysztofa Kusiel-Moro-
za. Zespół ten, istniejący od 1990 roku, ma na swoim koncie wiele wyjazdów 
zagranicznych i współpracę z takimi sławami jak choćby Antoni Wit, Kazi-
mierz Kord czy Krzysztof Penderecki. W Piasecznie usłyszeć można było dzie-
ła Mikołaja Zieleńskiego, Stanisława Moniuszki, Stanisława Wiechowicza, Ta-
deusza Sygietyńskiego i Andrzeja Panufnika, a o twórczości poszczególnych 
kompozytorów opowiedziała z kolei, prowadząca imprezę, Malina Sarnow-
ska. Kolejna edycja Piaseczyńskiej Wiosny Muzycznej za rok.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

R E K L A M A

W niedzielę Wrak Race 
wraca do Mysiadła
LESZNOWOLA W niedzielę 17 czerwca odbędzie się już XXII edycja Ma-
zowieckiego Wrak Race’u. Na torze o długości prawie 1 km będzie ści-
gać się 105 załóg. To największa tego typu impreza w Polsce
 Wyścigi będą odby-
wały się w klasach: kobie-
ty (wystartuje 15 załóg), 
seria i madmax. Zawodni-
cy będą mogli zarejestro-
wać się w dniu zawodów 
do godz. 9.30. Następnie 
odbędzie się odprawa, a 
pierwszy bieg kwalifi ka-
cyjny w klasie „seria” wy-
startuje o godz. 10. Pod-
czas przerwy technicz-
nej przed godz. 12 na-
stąpi licytacja wraków, 
którymi będzie można 
od razu pojechać w za-
wodach. Pieniądze zasi-
lą konto Domów Dziecka 
w Pęcherach. Swoje pięć 
minut będą miały także dzieci, które pomalują wybrany przez organizatorów 
zdezelowany pojazd na dowolny kolor. Biegi fi nałowe zaczną się przed godz. 
16, a zakończenie zawodów i wręczenie nagród zaplanowano na godz. 17.30. 
Od kilku edycji impreza jest biletowana. Bilet normalny kosztuje 5 zł, dzieci do 
15 lat wchodzą za darmo.

TW
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Pod koniec maja zakończyła się weryfikacja 
projektów zgłoszonych przez mieszkańców 
gminy Konstancin-Jezioran do Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2019. 

Weryfikacja projektów
W tej edycji złożono 47 projektów o łącz-
nej wartości 2 242 983,50 zł, w tym: 24 
projekty inwestycyjne (o wartości 1 411 
661,50 zł) oraz 23 projekty „pozostałe” z za-
kresu: kultury, edukacji, zdrowia, sportu 
i rekreacji (o wartości 831 322 zł). Wszystkie 
projekty zostały sprawdzone przez komisję 
opiniującą wnioski i przeprowadzającą pro-
cedurę kształtowania BO. Na etapie weryfi-
kacji formalno-merytorycznej odrzucono 
32 projekty, które nie spełniały wymogów 
regulaminu BO, m.in.: formularze i/lub listy 
poparcia projektu były nieprawidłowo wy-
pełnione (brakowało  na nich m.in.: pełnych 
adresów zamieszkania - z podaniem nazwy 
miejscowości, zawierały błędne nr PESEL), 
proponowane zadania nie były możliwe do 
realizacji w ciągu jednego roku budżetowe-
go. W dalszym etapie oceny merytorycznej 
komisja wezwała 2 wnioskodawców do uzu-
pełnienia swoich projektów. Po uwzględnie-
niu wyjaśnień do etapu głosowania dopusz-
czono 15 projektów o wartości 618 913 zł, 
w tym: 5 projektów inwestycyjnych i 10 pro-
jektów „pozostałych” (wykaz obok). 

Głosowanie we wrześniu
10 czerwca br., podczas publicznego loso-
wania w konstancińskim amfiteatrze, każdy 
projekt otrzymał numer porządkowy, pod 
jakim będzie widniał na karcie do głosowa-
nia. A te odbędzie się od 1 do 16 września 
br. Zagłosować można będzie przez Inter-
net, na stronie: www.konstancin.budzet
-obywatelski.org lub osobiście, w wyzna-
czonych punktach na terenie gminy (ich 
wykaz zostanie podany w sierpniu). Zwycię-
skie projekty poznamy do 28 września br.,  
a do realizacji trafią te zadania, które uzyskają 
w kolejności największą ilość głosów. Więcej informacji na stronie: www.konstancin.budzet-obywatelski.org 

Nr na 
karcie do 

głosowania
Nazwa projektu Lokalizacja

Wartość 
projektu  

(w zł)

1. Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa ul. Wspólna 3, dz. nr ew. 664/2, 
664/3 i 664/4 obr. 00-01 Bielawa 19 200,00

2. Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na 
powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn

dz. nr ew.77, obręb 00-09 
Kawęczyn, gmina Konstancin- 

-Jeziorna
30 000,00

3.
Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia 
parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2A 
na Osiedlu Grapa

Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanow-
ska 2A, dz. nr ew.: 38/1, 38/2, 39/2, 

obr. 03-12 Konstancin-Jeziorna
97 006,00

4. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

ul. Żeromskiego 15, Konstancin- 
-Jeziorna, dz. nr ew. 9, obr. 03-14 

Królewska Góra
70 525,00

5. Remont pomieszczeń w Domu Ludowym  
w Czernidłach

Czernidła 26 A, dz. nr ew. 145/1, 
obr. 00-05 Czernidła 75 100,00

  RAZEM: 291 831,00

Nr na 
karcie do 

głosowania
Nazwa projektu

Wartość 
projektu  

(w zł)

1P. Szyjący Cieciszew – warsztat, nauka szycia 38 000,00

2P. Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych 25 300,00

3P. Białe Soboty Konstancina – akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów kobie-
cych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci 49 500,00

4P. Gimnastyka i taniec w Opaczy 30 900,00

5P. Dni Kultury Francuskiej 44 700,00

6P. Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych – kultura, integracja  
w Bielawie 29 282,00

7P. Konstancin przyjazny seniorom 47 100,00

8P. Klub kaligraficzny „Littera” 16 000,00 

9P. Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań słowno-muzycznych zorganizo-
wanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów 25 500,00

10P. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla 
mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Zdrowy kręgosłup” 20 800,00

 RAZEM: 327 082,00 

Znamy listę projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna. Teraz 
wszystko w rękach mieszkańców, bowiem to od nich zależy, które projekty zostaną zrealizowane w 2019 roku.

PROJEKTY POZOSTAŁE

PROJEKTY INWESTYCYJNE

R E K L A M A

Zderzyła się z kolejką. 
500 zł mandatu
PIASECZNO Kobieta przejeżdżająca przez 
szyny na ul. Polnej w Złotokłosie nie ustą-
piła pierwszeństwa wąskotorówce wiozą-
cej dzieci i została ukarana za spowodo-
wanie zagrożenia
 Do kraksy doszło w środę o godz. 10.30. Gdy jeż-
dżąca turystycznie ciuchcia ze 125 dziećmi w wagonach  
zbliżała się do przejazdu na Polnej, na tory wjechała kie-
rująca toyotą. Auto zostało mocno rozbite, ale kobieta 
(była trzeźwa) nie doznała poważniejszych obrażeń. – 
Uderzenie było tak silne, że wyrwało z samochodu tyl-
ne zawieszenie – relacjonował z miejsca zdarzenia nasz 
reporter. Na ulicy Polnej szybko zjawiły się trzy zastępy 
straży pożarnej, policja i karetka pogotowia. 
 Policjanci nie mieli wątpliwości: właścicielka toyoty 
nie ustąpiła pierwszeństwa pociągowi i wprowadziła za-
grożenie w ruchu lądowym. W efekcie ukarali ją manda-
tem w wysokości 500 zł. – Piaseczyńska kolejka jeździ 
rzadko, ale kiedy już wyrusza na trasę, często dochodzi 

do kolizji. Kierowcy samochodów po prostu odzwyczaili 
się od niej i na przejazdach nie zachowują odpowiedniej 
uwagi. Apelujemy o ostrożność – komentuje asp. szt. Ma-
ciej Piotrowski, zastępca naczelnika wydziału ruchu dro-
gowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

PC/AB 

Policja apeluje o ostrożność przy pokonywaniu 
skrzyżowań z szynami wąskotorówki Piaseczyński Festiwal Latawców

 W sobotę 16 czerwca na Górkach Szymona odbędzie się kolejna edy-
cja Piaseczyńskiego Festiwalu Latawców. W programie: turniej gier plan-
szowych, warsztaty bębniarskie, zajęcia z jogi, tworzenie laleczek koke-
shi, pyszne przekąski. Latawce można budować na miejscu lub puszczać te 
przyniesione z domu. Impreza rozpocznie się o godz. 11.

TW

Ostatni dzień głosowania na budżet obywatelski
PIASECZNO

 Jeszcze tylko dziś można głosować na projekty w ramach budżetu oby-
watelskiego, na których realizację zarezerwowano 1,4 mln zł. W głosowa-
niu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Piaseczna. Mogą oni oddawać 
głosy za pośrednictwem internetu (na stronie https://www.bo.piaseczno.
eu) oraz tradycyjnie na papierowych formularzach, dostępnych w wyzna-
czonych punktach na terenie całego miasta, zlokalizowanych w urzędzie  
gminy (ul. Kościuszki 5), Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji (ul. Sikorskie-
go 20), bibliotece publicznej (ul. Kościuszki 49), SP nr 1 (al. Świętojańska 18), 
SP nr 2 (al. Kasztanów 12) i SP nr 3 (ul. Główna 50).
 W tym roku mieszkańcy Piaseczno zgłosili 69 projektów, z czego 44 zo-
stały dopuszczone do głosowania. Opisy projektów można znaleźć na stro-
nie budżetu obywatelskiego i na papierowych kartach do głosowania.11.

TW



Muzyka, zabawa i szczypta historii
GÓRA KALWARIA To były trzy dni zabawy i radości zakończone w tanecznej atmosferze. 
Największą publiczność podczas Święta Góry Kalwarii zgromadziła Urszula
 Fetowanie rozpoczęło się w pią-
tek wieczorem od występów raperów 
przy wieży strażackiej. Natomiast w 
sobotę, główną część dorocznej im-
prezy rozpoczął burmistrz od prze-
kazania mieszkańcom klucza do 
miasta. W tym roku z rąk Dariusza 
Zielińskiego symbol odebrał Adam 
Marchocki, wnuk Szymona Adam-
ca, który jako komendant Ochot-
niczej Straży Pożarnej 11 listopa-
da 1918 roku dał sygnał do rozbra-
jania w Górze Kalwarii niemieckich 
żandarmów i żołnierzy. Panu Ada-
mowi towarzyszyli druhowie z miej-
scowej jednostki OSP, „spadkobier-
cy osób, które zadziałały wiek temu” 
(jak nazwał ich burmistrz). – Ten 
rok jest rokiem setnym od odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
– przypomniał Dariusz Zieliński. 
– 11 listopada 1918 roku w pol-
skich miastach, miasteczkach i 
wsiach zapanowała radość, miesz-
kańcy wychodzili na ulice. Ta ra-
dość była połączona z czynem 
zbrojnym, bo byli rozbrajani Niem-
cy. Podobnie sytuacja wyglądała w 
naszym mieście. Adam Marchoc-
ki przypomniał, że jego dziadek 
przez 57 lat był nauczycielem pra-
cującym w Górze Kalwarii. 
 Tuż po uroczystości przed ratu-
szem na ulice centrum miasta wy-
ruszyła parada związana ze stule-
ciem niepodległości naszego kraju. 
Uczniowie lokalnych szkół wcieli-
li się m.in. w powstańców warszaw-
skich i budowniczych kalwaryjskich 
mostów, kroczył też papież Jan Pa-
weł II. Na czele pochodu maszero-
wała Kozienicka Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Furioso. 
 Także w sobotę władze miasta 
wręczyły kolejnym osobom i insty-
tucjom odznaczenia Zasłużony dla 
Góry Kalwarii. Otrzymała go dłu-
goletnia położna Irena Chołuj, eme-

rytowany nauczyciel i były dyrek-
tor Ośrodka Kultury Bogdan Szew-
czyk, Zespół Chóralny „Coniew”, 
Gminna Spółdzielnia „Samopo-
moc Chłopska”, a także pośmiertnie 
wspomniany już Szymon Adamiec.
 Większość bogatego sobotnio-
niedzielnego programu wypełni-
ły występy lokalnych wykonawców 
– laureatów konkursów wokalnych, 
zespołów muzycznych, tanecznych, 
a także pokazy sportowe. Był także 
niedzielny, honorowy bieg niepod-
ległościowy, podczas którego oko-
ło stu biegaczy z gminy wspólnie, w 
identycznych koszulkach pokonało 
kilometr.   
 Największy tłum przed sceną na 
terenie dawnej jednostki wojskowej 
zebrał się przed koncertem Urszu-
li. Tryskająca energią gwiazda przy-
pomniała swoje hity, które nagrywa-
ła od połowy lat 80. W wykonaniu 

ostatniej piosenki - „Latawce, dmu-
chawce, wiatr” pomogła jej mło-
dzież ze studia piosenki w kalwaryj-
skim Ośrodku Kultury. Przed kon-
certem Urszula i towarzyszący jej 
zespół zwiedzili zamek w Czersku. 
 Sobotnią wieczór zakończył 
uliczny pokaz ogna w wykonaniu te-
atru Synergy Art. Natomiast w nie-
dzielę publiczność zgromadzona 
przed sceną ustawioną na ul. 3 Maja 
żegnała się ze świętem tańcząc do 
przebojów Seweryna Krajewskie-
go wykonywanych po mistrzowsku 
przez zespół Ambitus. Przez cały 
weekend ogromnym zainteresowa-
niem dzieci cieszyły się nadmuchi-
wane zabawki, na których można 
było skakać do woli bezpłatnie. 
 Wydarzeniu patronowały Kurier 
Południowy i portal Piasecznonews.pl.

Piotr Chmielewski

Urszula (z mikrofonem) zaprosiła młodych miejscowych wokali-
stów, aby wspólnie zaśpiewali jeden z jej przebojów (fot. UMiG) 

R E K L A M A
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Mundial w wersji mini
PIŁKA NOŻNA Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata w Rosji stały się znakomitym pre-
tekstem do wspólnego zorganizowania przez klub MKS Piaseczno i Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji niezwykłej imprezy, która sprawiła radość i dała sportowe emocje 
kilkuset młodym zawodnikom
 Realizacja trzydniowego Mini-
mundialu na Stadionie Miejskim w 
Piasecznie była możliwa dzięki  wy-
borowi tego projektu przez miesz-
kańców Piaseczna w ramach tego-
rocznego budżetu obywatelskiego. 
Skala wydarzenia mogła naprawdę 
robić wrażenie, bo prawie 400 mło-
dych piłkarzy z roczników 2007 i 
2008 (reprezentujących wylosowa-
ne wcześniej państwa – uczestników 
mistrzostw świata) rozegrało łącz-
nie 96 meczów na czterech boiskach. 
Pomimo młodego wieku piłkarzy, 
kibice mogli obejrzeć wiele pięknych 
akcji i bramek, których nie powsty-
dziliby się seniorzy. Warto podkre-
ślić, że rywalizacja toczona była w 
sportowej i kulturalnej atmosferze, 
choć – jak to bywa w sporcie – nie 
brakowało łez po porażkach i spon-
tanicznych wybuchów radości po 
boiskowych sukcesach. Sporo było 
pojedynków „jeden na jeden”, któ-
re nie są ganione przez szkoleniow-
ców – nawet jeśli obrońca podejmu-
je ryzyko we własnym polu karnym 
przy wyprowadzaniu futbolówki. Na 
tym etapie to nie wyniki są bowiem 
najważniejsze, co było najlepiej wi-
dać po stosowaniu częstych rotacji 
w składach. Tego typu podejście po-
winno procentować w przyszłości. 
 Trenerzy zespołów, których więk-
szość przyjechała do Piaseczna z te-
renu województwa mazowieckiego 
podkreślali zgodnie świetną organi-
zację imprezy. – Pomysł turnieju jest 
bardzo fajny – uważa Robert Guj-
ski, trener piłkarzy MOSiR Mińsk 
Mazowiecki. – Warunki są świetne, 
a plusem tego obiektu jest na pew-
no to, że wszystko jest tu w jednym 
miejscu. Dużo pozytywnego wpro-

wadziła w grze młodych roczników 
unifikacja przepisów PZPN. Wpro-
wadzanie piłki na dwa kontakty czy 
ograniczenie wybicia jej do połowy, 
daje dużo wartości szkoleniowych, 
bo dzieci uczą się dokonywać kon-
kretnych wyborów. Ten turniej jest 
fajną bazą, żeby pograć sobie szer-
szym składem na poziomie zbliżo-
nym do pozostałych zespołów.
 Ostatecznie w roczniku 2007 
złoty medal zdobyła Kolumbia (Pi-
lica Białobrzegi), pokonując w finale 
Francję (Drukarza Warszawa) 2:1, 
a w roczniku 2008 Anglia (MOSiR 
Mińsk Mazowiecki) pokonała Is-
landię (Deltę Warszawa) 3:2. War-
to podkreślić, że oba spotkania stały 
na bardzo wysokim poziomie i do-
starczyły wszystkim obecnym wie-
lu sportowych wrażeń. Medale wrę-
czyli najlepszym prezes MKS-u Pia-
seczno Jacek Krupnik, radny gmi-
ny Piaseczno Artur Maicki, dyrektor 

GOSiR-u Marek Frącz, burmistrz 
Hanna Kułakowska-Michalak i 
Piotr Czachowski - 45-krotny repre-
zentant Polski. – Nasz projekt do-
tyczący tego turnieju był drugi pod 
względem liczby oddanych głosów w 
budżecie obywatelskim – podkreśla 
Jacek Krupnik. – Świadczy to najle-
piej o tym, że była taka potrzeba i 
to był dobry pomysł. Zgłosiliśmy już 
do budżetu obywatelskiego kolejny 
projekt pod nazwą Liga Narodów. 
Będzie to impreza o bardzo podob-
nej formule i zapraszamy mieszkań-
ców do głosowania na nią.
 Warto podkreślić, że w trakcie 
turnieju odznaczono również Tade-
usza Seweryna - wieloletniego tre-
nera MKS-u Piaseczno i GOSiR-u 
Piaseczno, wychowawcę kilku poko-
leń zawodników.

Grzegorz Tylec

Rywalizacja na Minimundialu była niezwykle zacięta

IV liga

Kolejka 30 - 16-17 czerwca

Wilga Garwolin - Naprzód Skórzec 
Perła Złotokłos - MKS Piaseczno 16 czerwca, g.17 
LKS Promna - Pilica Białobrzegi 
Sparta Jazgarzew - Mszczonowianka Mszczonów 
16 czerwca, g.17  
Oskar Przysucha - Energia Kozienice 
Mazur Karczew - Błonianka Błonie 
LKS Jedlińsk - Znicz II Pruszków 
Broń Radom - Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Liga okręgowa

Kolejka 30 - 16 czerwca

Naprzód Brwinów - Ursus II Warszawa 
AP Żyrardów - KS Teresin 
Naprzód Stare Babice  - Grom Warszawa 

SEMP Ursynów (Warszawa) - Józefovia Józefów 
Błękitni Korytów - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
16 czerwca, g.11 
Piast Piastów - KS Raszyn 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Pogoń II 
Grodzisk Mazowiecki 
Sparta II Jazgarzew - LKS Chlebnia (0:3, walkower)
 

A klasa

Kolejka 26 - 16 czerwca

FC Lesznowola - Grom II Warszawa 16 czerwca, g.14
Tur Jaktorów - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
16 czerwca, g.14 
MKS II Piaseczno - Laura Chylice 16 czerwca, g.14 
Okęcie Warszawa - Jedność Żabieniec 16 czerwca, g.14
Rozwój Warszawa - Anprel Nowa Wieś 
UKS Siekierki (Warszawa) - GLKS Nadarzyn 
Gwardia Warszawa - Świt Warszawa

B klasa

Kolejka 26 - 17 czerwca

Pauza: Orzeł Baniocha.
 
KS Glinianka - PKS II Radość (Warszawa) 
SF Wilanów (Warszawa) - Korona Góra Kalwaria 
16 czerwca, g.15 
SRS Zamienie - Perła II Złotokłos 16 czerwca, g.15 
UKS Tarczyn - KS Sobienie Jeziory 16 czerwca, g.15
Walka Kosów - Orzeł Parysów 16 czerwca, g.15 
Grom Prace Małe - Jeziorka Prażmów 16 czerwca, g.15

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Ligowe zapowiedzi

Najlepsza dwunastka
TENIS STOŁOWY Finałowy turniej 20. edycji Grand Prix Piaseczna w te-
nisie stołowym zdominowali zawodnicy miejscowego UKS Return, a w 
kategorii open – GKTS Wiązowna

 W imprezie zmierzyło się ze sobą dwunastu najlepszych zawodników, któ-
rzy w ciągu całego sezonu zgromadzili najwięcej punktów w swoich katego-
riach. Nie zabrakło niespodzianek -  szczególnie w grupie dzieci, gdzie osta-
tecznie triumfował Mateusz Sakowicz, pokonując w fi nale Adama Smotera, a 
trzecie miejsce przypadło Igorowi Murasickiemu. 
 W klasyfi kacji generalnej nie mieli sobie równych tenisiści UKS Return Pia-
seczno, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca. Pierwszą lokatę wywalczył Patryk 
Dubiniak, tuż za nim uplasował się Franek Boczkowski, a ex aequo na trze-
cie miejsce zajęli bliźniacy Patryk i Konrad Burakowscy. Wśród kobiet nie za-
wiodła żelazna faworytka - Alicja Walasek. Jak można było oczekiwać, zwy-
cięstwo w ośmiu z dziewięciu turniejów nie wzieło się z przypadku i także w 
TOP-12 Alicja nie pozostawiła rywalkom złudzeń, pokonując w fi nale Monikę 
Borewicz. Trzecie miejsce zdobyła z kolei Natalia Przybysiak. Wśród juniorów 
- podobnie jak w „generalce” - królowali zawodnicy UKS Return Piaseczno, 
którzy zdobyli trzy pierwsze miejsca. Zwyciężył Rafał Hresiukiewicz pokonu-
jąc w pięciosetowym boju swojego klubowego kolegę Borysa Massalskiego, 
a trzecie miejsce trafi ło do Mateusza Prokopka (zwycięzcy klasyfi kacji gene-
ralnej). Kategoria amatorów to tradycyjna rywalizacja między trójką zawodni-
ków: Damianem Świerczkiem, Rafałem Suszyckim i Krystianem Markiem. Do-
kładnie w tej kolejności zawodnicy ukończyli turniej TOP-12 oraz klasyfi kację 
generalną.
 Turniej w kategorii open (z udziałem zawodników grających w rozgryw-
kach ligowych) nie zawiódł swoim poziomem. Szczególnie godna odnotowa-
nia była postawa tenistów GKTS Wiązowna. Nic zresztą dziwnego - klub ten 
w tym sezonie zwyciężył w rozgrywkach drugiej ligi mężczyzn oraz awanso-
wał do fi nału Pucharu Polski.  W fi nale pomiędzy Michałem Murawskim a Ka-
milem Sitkiem (obaj GKTS) górą był ten pierwszy, umiejętnie łącząc skutecz-
ność z efektywnością akcji. Brązowy medal zdobył natomiast Damian Świer-
czek (zwycięzca klasyfi kacji generalnej). 
 Dwadzieścia lat Grand Prix w Piaseczne było również znakomitą okazją do 
podsumowań i podziękowań dla osób, których wkład w rozwój imprezy był 
nieoceniony. Specjalna nagroda powędrowała do Andrzeja Owczarka, współ-
twórcy i pomysłodawcy imprezy, który od 1998 roku regularnie pojawia się 
na piaseczyńskim turnieju. Oprócz tego nagrodzeni zostali sponsorzy impre-
zy: Dazar, Stawo, Centrosan, Szara Eminencja i Zakątek Smaku. – Teraz czas 
na dwumiesięczną przerwę, ale już na początku września cykl rusza na nowo 
i miejmy nadzieję, że wciąż będzie przyciągał pasjonatów tenisa stołowego – 
życzyłby sobie Maciej Chojnicki, organizator imprezy z UKS Return Piasecz-
no. – W tej edycji udział wzięło prawie 350 zawodników – dodaje.

Grzegorz Tylec

Brąz dla chłopaków z Perły!
SIATKÓWKA Na początku czerwca w Mrozach odbył się fi nał mi-
strzostw Mazowsza w kategorii dwójek chłopców w mini siatków-
ce. W turnieju wzięło udział osiem najlepszych zespołów wyłonio-
nych wcześniej w czterech turniejach eliminacyjnych
 W pierwszym etapie mistrzostw siatkarze Perły zajęli drugie miejsce – 
tuż za MOS-em Wola, co dawało im prawo gry w półfi nale z zespołem Sa-
ska Warszawa. Po bardzo zaciętym i stojącym na wysokim poziomie me-
czu nasi zawodnicy przegrali w setach 2:1 w tie breaku 11:9 i niestety trze-
ba się było zadowolić grą o brązowe medale. W tzw. fi nale B Perła wygra-
ła 2:0 z zespołem UKS Kobyłka i choć jest to ogromny sukces klubu, to jed-
nak pozostawił za sobą pewien niedosyt, gdyż nie udało zakwalifi kować 
się do mistrzostw Polski (Mazowsze reprezentują dwie pierwsze drużyny)
 Drużyna chłopców w składzie: Maks Grzegrzółka, Karol Kucharski i Ty-
mek Pasak trenują od niespełna dwóch lat i może w następnym sezonie, 
już w kategorii trójek, osiągną jeszcze lepszy wynik. Perła Złotokłos ogła-
sza również nabór dziewcząt i chłopców do sekcji piłki siatkowej (roczniki 
od 2011 do 2005). Kontakt z trenerem: 696 493 132.

Grzegorz Tylec

Baniocha zagra w A klasie

PIŁKA NOŻNA, B KLASA Po remisie 1:1 w derbowym spotkaniu z Koroną Góra 
Kalwaria, w ramach rozgrywek drugiej grupy warszawskiej B klasy, stało się ja-
sne, że nic już nie może odebrać drużynie Orła Baniochy pierwszego miejsca 
w lidze i jednocześnie wymarzonego awansu do A klasy. Oprócz dobrej po-
stawy na boisku zawodników należy podkreślić również istotne wsparcie ze 
strony miejscowych kibiców, którzy dopingowali swój klub nie tylko u siebie, 
ale i podczas meczów wyjazdowych. Drużynie z Baniochy życzymy dalszych 
sportowych sukcesów.

Tyl.

Rekordowa piątka
LEKKOATLETYKA

 Choć pogoda nie tego dnia nie rozpiesz-
czała spacerowiczów, biegacze uznali ją za nie-
malże idealną do wyścigów. Padający deszcz 
nie wystraszył uczestników szóstej już edy-
cji Piaseczyńskiej Piątki. Padł nie tylko rekord 
frekwencji imprezy, ale i sporo naprawdę 
przyzwoitych wyników. Szczególnie uda-
ny start zaliczył zawodnik Kondycji Krzysz-
tof Wasiewicz, który przebiegł 5 kilometrów 
w imponującym czasie 15:03. Cieszyć mogło 
również 105 uczestników biegów dziecię-
cych i kolejna setka biorących udział w bie-
gu rodzinnym na 1 km. – Piątka wróciła do 
swojej dawnej, lubianej przez uczestników 
trasy – mówi Wiesław Paradowski, organiza-
tor imprezy z Kondycji. – Jak się okazało, nie 
ma złej pogody do biegania, tylko źle dobra-
ny ubiór do startu. 

Tyl.
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Zamów ogłoszenie drobne przez internet!
www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

Największy nakład, największa skuteczność!

DAM PRACĘ

Sklep Agnes zatrudni ekspedientki, Julianów ul. Julia-
nowska, 502 159 820

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie gminy 
Konstancin-Jeziorna, od 13,70 zł brutto/1h,
tel. 533 281 247

Pracownika do prac remontowych, tel. 606 975 447

Firma sprzątająca zatrudni kobiety i mężczyzn do pra-
cy w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 519 112 478

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Kierowca magazynier, Góra kalwaria. Tel: 535 007 747

Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni: 
pomocnika dekarza, tel. 781 796 000

Kierowca kat.C – wyjazdy biznesowe na zachód, 
tel. 509 237 779

Zatrudnię ogrodnika i pomocników, tel. 781 544 058

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno, Szczegóło-
we informacje pod nr tel. 797 318 859

Piekarzy i pomocników, Piaseczno, tel. 603 848 582

Delikatesy w Zalesiu Górnym, poszukują specjalistów 
do działu mięsnego, tel. 797 188 368

Do zbioru malin, okolice Konstancina, z zamieszka-
niem lub bez. Tel. 574 162 964

W gospodarstwie rolnym, mężczyźnie na stałe, z za-
mieszkaniem, tel. 574 162 964

Naprawa wózków widłowych, Piaseczno-Zalesinek, 
Pod Bateriami 22 zatrudni młodego do przyuczenia w 
zawodzie mechanika wózków widłowych, tel. 695 187 
933, 603 807 472

Nowe Delikatesy Centrum, Zalesie Górne, Zatrudnię 
pracowników, tel.: 797 188 368

Zespół Szkół RCKU w Piasecznie ul. Chyliczkowska 
20, zatrudni sprzątaczkę do szkoły. Tel 509 291 780, 
227567354

Wykończeniówki, tel. 507 191 295

Nowe Delikatesy Centrum, Zalesie Górne, Zatrudnię 
pracowników, tel.: 797 188 368

Kierowcę kat.C na samochód asenizacyjny, 
tel. 600 426 673

Zatrudnię mechanika samochodowego lub pomocnika 
mechanika, tel. 509 404 195

Zatrudnię osobę do działu sprzedaży. Mile widziana 
znajomość Symfonii lub Comarch. Praca w Tarczynie. 
CV na e-mail: info@ekospan.pl, lub tel. 22 727 71 22 

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY 
BRUKARSKIEJ i samodzielnych BRUKARZY, wyma-
gane doświadczenie, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników 
do piekarni w nocy l/lub w dzień, do przyuczenia, 
tel. 666 023 283

Zatrudnię Panią do sprzątania, serwis dzienny galerii 
handlowej w Piasecznie, tel. 789 121 090

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, 
tel. 602 253 763

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu sa-
mochodowego na ul. Poznańskiej (Warszawa-Mory). 
Zgłoszenia pod tel. 601 20 20 59

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze, zatrudni operatorów 
maszyn oraz osoby do pakowania . Stawka 15 zł brutto 
na godzinę. Kontakt tel.: 22 736 68 23

Firma handlowa Uni-Pack Maciejko Sp.J. Z siedzibą w Pia-
secznie poszukuje pracownika do magazynu. CV proszę 
przesyłać na adres:  rekrutacja@unipak.com.pl Prosimy 
o dodanie do klauzuli: „Na potrzeby obecnej i przyszłej 
rekrutacji”

Pana do sprzątania osiedla i ogrodnictwa w Piasecznie, 
tel. 502 501 302
 
Kelnerkę, kucharkę, Konstancin, pierogarnia, 
tel. 603 342 813

Wulkanizatora, mechanika, tel. 605 589 484

Zatrudnimy spedytora transportu międzynarodowego. 
Wymagana znajomość j.angielskiego. Praca w Górze Kal-
warii. Tel. 600 065 813

Zatrudnimy osobę do planowania i koordynowania pro-
dukcji. Wymagana znajomość j.angielskiego lub holen-
derskiego. Praca w Czaplinku k.Góry Kalwarii. 
Tel 600 065 813

Mężczyzna z prawem jazdy kat. B, stanowisko magazy-
nier-kierowca, Wola Gołkowska, 
tel. 509 030 813, 606 644 210

Zatrudnię kierowcę C+E, trasy Warszawa-Rumunia-War-
szawa, wynagrodzenie 7000zł, weekendy wolne, 
tel. 501 19 66 83

Zatrudnię kierowcę kat. C, mile widziane C+E, jazda so-
lówką „koło komina”, tel. 501 19 66 83

Mechanika samochodowego, Głosków, tel. 607 591 787

Praca przy zbiorze borówki w Prażmowie, tel. 600 662 650

Zatrudnię stolarza i pomocnika stolarza, Prażmów, 
tel. 602 733 289

Firma MEFA Polska z siedzibą w Starej Iwicznej poszukuje 
do pracy magazyniera w okresie lipiec - październik. Za-
interesowanych prosimy o kontakt pod adresem mailo-
wym: rekrutacja@mefa-polska.com.pl lub numerem tele-
fonu: 662 062 036.

Centrum edukacyjne Nova zatrudni do rozdawania ulotek 
i rozwieszania plakatów, tel. 796 998 009

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn, 
tel. 608 207 265, 668 495 001

Piekarnia w Zalesiu Dolnym zatrudni piekarza i inne osoby 
chętne do pracy, tel. 536 002 001

Zatrudnię kucharza, pomoc kuchenną oraz kierowcę. 
Konstancin Jeziorna, tel. 600 250 437

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, tel. 509 094 049

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, malarzy, 
szpachlarzy, glazurników, tel. 504 100 418

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno, Szczegółowe 
informacje pod nr tel. 797 318 859

Kucharza do Hotelu, CV: info@palacykotrebusy.pl, 
tel.: 503-164-828

Księgowość + ew. prowadzenie biura Piaseczno, część 
etatu (opcja dom) tel. 720 90 80 80

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin 
– Jeziorna, tel. 502 782 558

Nauczycielka, pomoc do przedszkola i żłobka, Nowa 
Wola k. Piaseczna, tel. 501 423 413

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 691 056 402

Kierowca na firankę, C+E + karta, tel. 601 163 701

Kierowcę autobusu, tel. 604 250 743

Zatrudnię panów do sprzątania. Ołtarzew, 8h/dzień, 
tel. 503 095 369 

Pomocnik/ Majster Elewacje na domkach, tel. 785 199 183

Zatrudnię budowlańców. Tel. 698 831 834

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym w Nowej 
Woli, tel. 502 985 287 

Zatrudnię na sortownię. Miejsce pracy: Stefanowo k. Wól-
ki Kosowskiej Mile widziane uprawnienia na wózki widło-
we. Tel: 503 460 726

Firma transportowa zatrudni kierowcę kat. C+E w ruchu 
międzynarodowym relacji PL- DE, NL, BE. Praca od zaraz. 
Tel. Kont. 601 812 066

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje pracownika gospodarczego oraz terapeuty zaję-
ciowego. Aplikację proszę przesyłać e-mail: tabita@lu-
xmed.pl, tel. 607 241 759

Frezer,tokarz,ślusarz, teren Piaseczna.6,00-14,00. 
Tel. 22 756 10 05

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. Janki, 
tel. 601 897 727

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Do ochrony na noce, praca Janki, tel. 664 417 724

Zatrudnię kierowcę kat. B oraz C, praca Janki Warszawa, 
tel. 533 311 533

Zatrudnię ekspedientkę/ ekspedienta Piaseczno, Pomor-
ska, tel. 508 288 773

Zatrudnię kierowcę kategorii C+E na transport krajowy, 
tel. 601 097 505

Zatrudnię pracownika fizycznego do oznakowania dróg 
i drugiego pracownika do obsługi malowarki drogowej z 
kwalifikacjami.  tel. 22 723 68 17, mail:biuro@dromark.pl

Salon w Konstancinie zatrudni fryzjera/kę. Bardzo dobre 
warunki. tel. 661 603 105

SZUKAM PRACY 

Firma sprzątająca poszukuje nowych zleceń na sprzą-
tanie obiektów biurowych. Tel. 507 732 651

Do myjni ręcznej, tel. 511 342 808

Malowanie,szpachlowanie, tel. 511 342 808

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Wertykulator, 5.5 kM, tel. 698 698 839

Kosiarkę, 5.5 kM, szerokość 53 cm, napęd,  
tel. 698 698 839

Drewno kominkowe,  opałowe, każda ilość, tanio, 
tel.  502 544 959
Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Stół ping-pongowy, tel. 695 439 184

Nowy rower 3-kołowy, tel. 692 934 650

Kombajn Anna, tel. 601 319 684

Działka 1800m kw., Łęg koło Konstancina, 
tel. 782 090 900

Kopaczka ciągnikowa i inne sprzęty + regał 250 cm szer. 
+ szafa 95 cm, tel. 508 493 707

Outlet urządzeń AGD Urządzenia nowe z gwarancją do 
70% Taniej. Pralki lodówki zmywarki etc. Tel. 537 777 137

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Sprzedam Volkswagen Lupo, stan dobry, tel. 504 297 538

Ford C-Max, 2005r., 1.8 TDCi, tel. 604 533 929

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut w każdym stanie, tel. 514 658 029

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni 4,92 ha 
w miejscowości  Kocerany, gm. Pniewy. Tel. Kontakto-
wy 731 067 386

Działkę w Horyńcu, tel. 695 439 184

Mieszkanie, 38 m kw., tel. 692 487 422

Działka 900m kw. Pod zabudowę jednorodzinną lub bliź-
niaczą, Podolszyn, tel. 500 649 945 

Dom 300m kw. + działka 2900 m kw. Tel. 502 164 561 

Działka budowlana, centrum Prażmowa, 1190 m kw. 
130zł/m kw. , tel. 604 948 553

Działki blisko CPK i Park of Poland tel. 601 372 140

Osiedle Seniora działki 600m2-39 tys. tel. 607 869 775

Działka budowlana, Nowy Prażmów, tel. 512 166 777

Działka 1800 m kw., 70zł/m kw. 4Km za Grodziskiem Ma-
zowieckim, tel. 503-858-394

Budowlana, 2400  m kw., z WZ, Kukały gm. Chynów, 79 
tys. zł, tel. 509 019 603

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska, 
kompleksowa budowa domów,  tel. 602 397 714

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Lesznowoli ul.Gmin-
na, 58 m kw, bez prowizji, tel. 602 445 580

Działka budowlana w Ustanowie. 966 m kw., wszystkie 
media, bezpośrednio. Tel. 601 244 096

Działki budowlane 1000 m kw. Prażmów, tel. 602 77 03 61

Mieszkanie 2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio 
tel. 509 332 657

Chylice, ładna 255:000+ cena dojazdu, tel. 609 987 746

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie, 44m kw. Piaseczno, tel. 501 781 984

POK (MELDUNEK, PESEL, UMOWA), TEL. 224 999 888

Lokal biurowy 31m kw., 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14

Wynajmę domek, Szczaki, 400m placu, tel. 506 33 76 85

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

3-pokojowe mieszkanie, w centrum Góry Kalwarii, 3 piętro, 
powierzchnia 48 m kw., tel. 602 376 047

Mieszkanie 42m kw., na osiedlu w Piasecznie, 
tel. 605 853 100

Kwatery, 250zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Współlokatora do pokoju w Dąbrówce, 280 zł , 
tel. 667 797 094

Garaż na warsztat- Dąbrówka, tel. 667 797 094

Podejmę współpracę lub wynajmę lokal 35 m kw., (obecnie 
działający sklep), posiadam Volkswagen Caddy Vat 1, w lo-
kalu media, monitoring i klimatyzacja, w centrum Powsina, 
wejście od ulicy, tel. 889 648 388,  kowal51@op.pl

Pawilon handlowy 28 m. kw., Piaseczno, ul. Szkolna, 
tel. 509 86 72 38

Para 300/os+ (1-os 480+) tel. 577 88 69 88

Lokal 135 m kw., Piaseczno, tel. 605 33 81 33, 601 691 448

Lokal użytkowy 57 m kw. Piaseczno, tel. 504 506 124

Magazyn 120 m kw i 40 m kw., tel. 508 493 707

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku, ul. Szkolna, 
tel. 607 23 09 81

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Działkę w Jastrzębiu, tel. 576 844 544

Kupię dom, działkę Piaseczno i okolice, tel 605 577 682

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

TARASY - BALKONY, BUDOWA - REMONTY, 
TEL. 690 61 30 31

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

OGRODY – zakładanie: trawniki z rolki i siane, 
nasadzenia, automatyczne systemy nawadniające, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839 

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje,  
Piaseczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Malowanie, gładzie, tel. 665 708 757

Usługi podnośnikiem koszowym do 22 metrów, 
tel. 514 175 350

Glazura, gres, spieki, tel. 601 21 94 82

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Elektryk, tel. 666 890 886

Foto-video. Śluby wesela. Fotobudka. Tel. 693 733 036

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Papa termozgrzewalna, tel. 601 310 413

Remonty, wykończenia kompleksowo, tel. 535 395 588

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 780 060 225

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Transport dostawczym, tel. 605 589 484

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Odprowadzimy twoje auto po imprezie, tel. 505 437 489

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, terako-
ta itp., tel. 795 648 160

Instalacje elektryczne w nowych budynkach, 
tel. 501 277 407

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki samochodowej, 
tel. 501 277 407

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty, docieplenia, dachy, ogrodzenia, kostka 
brukowa, tel. 602 244 677

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej, 
tel. 609 828 998

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Hydraulik, tel. 535 872 455

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką czy 
klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 20 lat do-
świadczenia, tel. 502 214 817

Usługi Podnośnikiem Koszowym. Mycie Elewacji, 
Dachów, tel. 785 199 183

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Oogrody-koszenie-trawy-zarośli, 
tel. 603 315 531, 603 315 531

Pomogę w znalezieniu ludzi do pracy narodowości ukraiń-
skiej. Tel. 605 617 617

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty. 
Tel. 511 204 952

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

 RÓŻNE 

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK, 
tel. 690 016 555

Autoholowanie, tel. 503 471 422

Przyjmę zwałkę, gruz, tel. 602 77 03 61

Sprzedam firmę (Dom Opieki) dobrze prosperującą, 
budynek 780 m kw. pow. użytkowej, działka 2500 m kw. 
Serock, tel. 501 092 950

NAUKA 

Matematyka - podstawówka, gimnazjum. Dojeżdżam. 
Tel. 530 879 982

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Hashimoto, borelioza, alergie dziecięce. Diagnozowa-
nie i leczenie. Wizyty  domowe. Tel. 602 793 303

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysterylizo-
wane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie pomo-
żemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 503 
069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

 MATRYMONIALNE

Poznam wdowę, 59 – 64 lat, bez nałogów, tel. 504 395 703

Pracownika do biura w hurtowni budowlanej 
w Łazach, tel 604 525 429

Zamienię mieszkanie 3 pokojowe Konstancin Jeziorna 
ul. Sobieskiego na kawalerkę też w Konstancinie, 
tel. 603 992 081 740

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, 
tel. 784 363 960 

Angielski korepetycje, 30 zł za godzinę, tel 571 373 118

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Blacharza samochodowego, lakiernika samochodo-
wego, atrakcyjne zarobki, kwatera, tel. 501 311 130

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników 
do prac porządkowych i/lub do przyuczenia, 
tel. 534 140 941

Centrum Tenisowe zatrudni recepcjonistkę, chętnie
studentkę. Praca w systemie zmianowym lub popołu-
dnia i weekendy. Wymagania: znajomość angielskiego, 
komunikatywność, wysoka kultura osobista. Zgłosze-
nia:  biuro@ect-club.com

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, 
tel. 666 924 505

Działka budowlana nr 175/3, Potycz koło Góry 
Kalwarii, pow. 0,0857, sprzedam bezpośrednio, 
cena: 62 000 zł, tel. 608 190

Do wynajęcia działający urządzony sklep spożywczy 
pow. 90 m kw. w Piasecznie, tel. 601 397 079

Dom do 250 tys. z działką, tel. 666 924 505

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

MALOWANIE G/K SUFITY PODWIESZANE, GŁADŹ, 
REMONTY, TEL. 606 141 944

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

ANTENY TV – SAT, MONTAŻ, SERWIS,
TEL. 508 329 491

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Usługi ogrodnicze, tel. 512 00 99 66

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 62



 Krzysztof Kowalewski - genial-
ny aktor filmowy, telewizyjny, te-
atralny i radiowy, niesamowita Ewa 
Szykulska wraz z dwójką „Dziew-
czyn do wzięcia”: Ewą Pielach-Mie-
rzyńską i Reginą Regulską, wybit-
ny reżyser Marek Piwowski, awan-
garda polskiego kina: aktor, reży-
ser i muzyk Arkadiusz Jakubik. W 
programie festiwalu znalazły się fil-
my z ich udziałem oraz spotkania 
z twórcami. Patronem festiwalu 
jest Zdzisław Maklakiewicz, kul-
towy aktor, ikona polskiego fil-
mu. Twórcy festiwalu pokłonią 
się także twórcom młodego kina. 
Będą bloki z filmami i etiudami 
ze Studia Munka oraz przegląd 
filmów nadesłanych w konkursie. 
Jego celem jest wyróżnienie ar-
tystów, którzy potrafią wnikliwie 
i krytycznie obserwować świat, 
przedstawiając go przy tym spo-
sób pogodny i życzliwy, sięga-
jąc po charakterystyczne dla pa-
trona festiwalu środki - dystans, 
humor, ironię czy sarkazm. 
 Podczas dwóch dni festiwalu zo-
baczymy filmy zgłoszone do kon-
kursu głównego i retrospektywę 
produkcji związanych ze Studiem 
Munka oraz twórczość Marka Pi-
wowskiego, twórcy kultowego „Rej-
su”. Będzie to ukłon w stronę kina 
przełomu lat 60. i 70. - filmów prze-
śmiewczych, groteskowych i gorz-
kich zarazem. Nie zabraknie pro-

dukcji z udziałem Zdzisława Ma-
klakiewicza oraz wielu innych na-
wiązań do czasów PRL-u. Zesta-
wienie nowych filmów z daw-
niejszymi może być zaskakujące. 
Choć wydaje się, że niewiele mają 
wspólnego z czasami PRL-u, to 
przy bliższym zapoznaniu okazu-
je się, że znajdują się ciągle w tym 
samym kręgu tematyki. 
 W programie także m.in. rejs im-
pro po Wiśle, kino plenerowe na le-
żakach oraz warsztaty rodzinne 
„Pokoloruj kino”, a także spacer z 
przewodnikiem po filmowym Kon-

stancinie. Zacznie się w niedzie-
lę 17 czerwca o godz. 12 spod Hu-
gonówki, (ul. Mostowa 15), w któ-
rej Andrzej Wajda nakręcił kluczową 
sekwencję egzekucji w filmie „Ka-
tyń”. Odwiedzimy także miejsca, w 
których Andrzej Munk realizował 
„Eroikę”, Jerzy Has „Sanatorium 
Pod Klepsydrą”, a Stanisław Bareja 
„Żonę dla Australijczyka”. Szczegó-
łowy program na www.festiwalma-
klaka.pl. 
 Wydarzenie polecają Kurier Po-
łudniowy i Piasecznonews.pl.
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Mniej poważne Con Fuoco
PIASECZNO Chór z Józefosławia znany jest przede wszystkim z wykony-
wania repertuaru klasycznego i muzyki sakralnej. Tym razem można 
go było usłyszeć w znacznie luźniejszej konwencji

 Na koncercie w Klubie Kultury w Józefosławiu, gdzie chór pod dyrekcją 
Andrzeja Sochockiego odbywa również próby, zabrzmiało osiem kompozycji 
z repertuaru muzyki rozrywkowej. Wśród nich nie zabrakło dźwięków rodem 
z dalekiej Afryki, utworów ludowych i światowych przebojów takich choćby 
jak „Can you fell the love tonight” z repertuaru Eltona Johna czy „The lion sle-
eps tonight” The Evening Birds. W partiach solowych wystąpili tego wieczoru 
Iwona Bagniewska i Piotr Mickiewicz, a publiczność dopisała i gorąco oklaski-
wała każde kolejne wykonanie.
 Ostatni w tym sezonie artystycznym koncert Con Fuoco zagra 24 czerwca 
w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kędzierówce o godz. 17.30, gdzie chór 
wykona m.in napisaną specjalnie dla niego kompozycję „Missa Brevis” Piotra 
Tabakiernika. Cały czas prowadzony jest również nab ór do zespołu (szczegó-
ły na stronie internetowej www.confuoco.eu).

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Złoty Gargulec 
dla teatru z Piaseczna
PIASECZNO Teatr ChaChaHiHiHeHe przy Centrum Kultury w Piasecznie 
zdobył pierwszą nagrodę na  Ogólnopolskich Zamkowych Spotkaniach 
Teatralnych w Szydłowcu

 Aktorzy z Piaseczna dostali wyróżnienie za spektakl „Mój azyl” w reżyse-
rii i do scenariusza Ewy Kłujszo na podstawie improwizacji dzieci i do autor-
skiej muzyki Tomasza Kłujszo – na co dzień lidera Big Bandu dla Frajdy. Juro-
rzy powiedzieli w uzasadnieniu werdyktu, że jest to profesjonalny musical. 
Dodatkowo wyróżnienie aktorskie otrzymała Nina Chalimoniuk. – Nina zagra-
ła rolę Lalki, dziewczynki, która jest prymuską i na skinienie rodziców musi za-
bawiać ich gości grą na fortepianie, co jest dla niej ogromnym  stresem, a pre-
sja rodziny jest wielka, nie do wytrzymania – mówi Ewa Kłujszo. – Dziewczyn-
ka śpiewa o tym piosenkę. Chce być sobą,  nie grać kogoś, kim nie jest - mieć 
możliwość być zwykłym, omylnym dzieckiem.

Grzegorz Tylec

12. Bieg Ursynowa
URSYNÓW

 W najbliższą sobotę  odbędzie się 12. edycja Biegu Ursynowa. Podczas 
tegorocznego biegu nie zabraknie sportowych emocji – zostaną rozegra-
ne Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn w biegu ulicznym na 5 km oraz Mi-
strzostwa Polski Masters w biegu ulicznym na 5 km. Imprezie będzie towa-
rzyszył również wielobój sprawnościowy dla dzieci. Na kibiców będzie cze-
kało wiele atrakcji w specjalnej strefi e pod urzędem dzielnicy przy al. KEN.

TW

Piknik i Bieg Uliczny
PIASECZNO

 W najbliższą niedzielę w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 2 odbędzie 
się piknik rodzinny połączony z biegiem ulicznym. Od godz. 12 wystąpią 
zespół Lilac, z pokazami tanecznymi Grawitacja i I Am Dance, Piaseczyń-
ska Orkiestra Dęta, a o godz. 16 wystartuje bieg uliczny Józefosławia i Ju-
lianowia na 5 km (zapisy na bieg: www.datasport.pl). Na miejscu bezpłatne 
atrakcje i animacje dla dzieci.

TW

Świat Maklaka i jego przyjaciół
KONSTANCIN-JEZIORNA Wielkie święto kina odbędzie się w najbliższą sobotę i niedzielę w 
Konstancińskim Domu Kultury. Na festiwalu poświęconemu Zdzisławowi Maklakiewi-
czowi  będzie gościła śmietanka polskiego fi lmu oraz młodzi, niezależni twórcy kina

Dla wielbicieli „Rejsu” i Zdzisława Maklakiewicza (w środku) 
festiwal w KDK to wydarzenie obowiązkowe 


